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VOORWOORD
ALS OUDERS WILLEN WE HET BESTE VOOR ONS KIND, DAT WE MET DE BESTE 
INTENTIE OPVOEDEN. TOCH IS ER OP VOEDINGSGEBIED BIJ VEEL KINDEREN 
EERDER SPRAKE VAN ‘AFVOEDEN’ DAN VAN ‘OPVOEDEN’. HET MEDICIJNGE-
BRUIK ONDER KINDEREN (O.A. HORMOONZALFJES EN LAXEERMIDDELEN) 
IS DRAMATISCH. WE LEREN NERGENS MEER WELKE VOEDING HET BESTE BIJ 
ONS LICHAAM EN DAT VAN ONZE KINDEREN PAST. OORSPRONKELIJK WAREN WE 
VEILIG IN HANDEN VAN DE NATUUR, NU ZIJN WE ONVEILIG IN HANDEN VAN DE VOE-
DINGSINDUSTRIE. DAAROM IS HET BOEK VAN CAROLA EN ESTER ZO BELANGRIJK. 
HET IS EEN GIDS OM JE KINDEREN VEILIG DOOR HET HUIDIGE SUIKERLANDSCHAP 
TE LOODSEN. 

Als mens hebben we een voorkeur voor zoet. Vroeger, toen er veel schaarste was, was het 
noodzakelijk om veel zoet te eten als het beschikbaar was. Denk aan fruit, groenten, waaron-
der knollen, en honing. Onze hersenen hebben geen rem op zoet. Oorspronkelijk maakte 
natuurlijk zoet ons gezond, nu maakt kunstmatig zoet ons ziek. Stop eens bij een benzine-
pomp, pretpark, sportkantine of vakantiepark (of vaak helaas al bij opa en oma) en ziedaar: 
een overschot aan kunstmatige koolhydraten en suikers. We vechten tegen grotere krachten 
die ons laten eten, lui maken en op de lange termijn klachten kunnen veroorzaken. 
In de kern zijn we namelijk helemaal geen verstandige mensen. We kiezen primair volgens 
onze instincten. En die hebben een voorkeur voor zoet. Op voedingsgebied kiezen we wat we 
eten ook voor 85-90 procent instinctief. Het is dus noodzakelijk om de juiste kennis te heb-
ben én met kleine stappen gezonde gewoonten te creëren. Carola en Ester rollen een rode 
loper voor je uit. In dit complete boek komen veel facetten rondom een suikervrij bestaan aan 
bod, belangrijke informatie die de bewustwording voedt. Alle recepten en praktische tips 
slaan een brug naar gedragsverandering, de enige manier om op de lange termijn effect te 
behalen én vast te houden. Ik denk dat duizenden ouders blij zijn met deze reddingsboei naar 
een suikervrij leven. Mijn advies: pak het op en ervaar het positieve effect op je gezondheid en 
dat van je kinderen. 
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De koppeling tussen voeding en gezondheid is bij veel mensen niet aanwezig. Men eet vooral 
wat lekker is vóór de huig, maar snapt niet goed wat het effect achter de huig is. Dit boek laat 
zien dat gezond en lekker prima samengaan! Naast je smaak voed je eerst en vooral de ge-
zondheid van jezelf en van je kind. Dat is de duurzaamste investering die je in je kinderen 
kunt doen. Gezondheid is ook het resultaat van de mens in wisselwerking met zijn omgeving. 
Een gezonde omgeving lokt gezonde gewoonten uit (ja, weer die instincten!) en een onge-
zonde omgeving ongezonde gewoonten. 
Ik word blij van de nieuwe gezondheidsstroming. Ik word ook verdrietig van het gebrek aan 
ethiek in de voedingsindustrie. Winstmarge gaat boven vitaliteit en gezondheid. Geraffineerde 
suiker is een gifstof met een grote maatschappelijke belasting in de vorm van ziektelast en 
zorgkosten. Er is als het om suiker gaat een blinde maatschappelijke vlek in vergelijking met 
roken en alcohol. De laatste twee wil je niet voor je kind, maar met een overdaad aan suiker 
heeft niemand een probleem. Als volwassenen mogen we dit ons aanrekenen. Door de 
aankoopkeuzes die we maken zijn wij verantwoordelijk voor het voedingsaanbod en de 
leefomgeving van onze kinderen. Kinderhelden staan op zakken chips en pakken koek en 
we vermarkten de instincten van onze kinderen door ze te vullen met kunstmatig suikerrijk 
voedsel. 
De revolutie komt niet van bovenaf (politiek, industrie), maar van onderaf. Zelf heb ik met 
OERsterk een preventief platform opgezet om geluk en gezondheid te bevorderen. Ik ben blij 
met medestanders als Carola en Ester om de bewustwording verder te verspreiden. De juiste 
gezondheidskennis is een basisrecht van ieder mens. Laten we het gezondheidsvirus door-
geven. Samen hebben we de macht om onze leefomgeving en leefgewoonten gezonder te 
maken. Hoe minder kunstmatige suiker, hoe meer leven. Ik wens je alle goeds bij de ontdek-
kingsreis naar een suikerarm en energierijk leven! 

DRS. RICHARD DE LETH 
AUTEUR OERSTERK, OERSTERK LEVEN EN OERSTERK ETEN 

WWW.OERSTERK.NU
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MIN OF MEER PER TOEVAL BEN IK TERECHTGEKOMEN IN DATGENE WAT IK 
NU DOE. ONGEVEER VIJF JAAR GELEDEN STARTTE IK, NA HET VOLGEN VAN DIVER-
SE OPLEIDINGEN OP HET GEBIED VAN VOEDING EN GEZONDHEID, ZELF MET 
ANDERS ETEN. 

Ik gooide alle gluten, koemelk, suiker en E-nummers uit mijn voeding en ging zo veel mogelijk 
biologisch eten. Ik verwachtte dat ik me fantastisch zou gaan voelen, maar eerst werd ik ziek. 
Eén grote ontgifting, zo bleek achteraf. Toen ik me na een paar weken wel steeds beter begon 
te voelen wilde ik nog maar één ding: ook stoppen met roken én mijn medicatie de deur uit. 
Ik slikte op dat moment al acht jaar antidepressiva. Zo gezegd, zo gedaan. Weer werd ik ziek. 
Deel twee van de ontgifting zette in. De tijd die daarop volgde ging ik me gelukkig steeds 
beter voelen. Ik deed het dus niet voor niets. Grote én heel veel kleine klachten verdwenen en 
de antidepressiva bleven in de prullenbak. Yea!
Een tijdje heb ik me verder verdiept in gezonde voeding. Wat was er nog veel wat ik niet wist! 
Ook al was ik op dat moment al voedingscoach en gewichtsconsulente, er viel nog genoeg te 
leren over hoe mijn lichaam nou echt in elkaar zat. Ondertussen beviel het ‘anders eten’ zo 
goed, dat ik mijn hele gezin hier eigenlijk wel graag in mee wilde nemen. De grote vraag was 
alleen: hoe moest ik dat in hemelsnaam gaan aanpakken? Mijn kinderen waren op dat moment 
8 en 10, nog net geen pubers. Ik startte stapje voor stapje. Er kwamen andere dingen bij op 
tafel en de keuzes werden steeds nét even anders. Soms met succes, soms helemaal niet. 
Door het leuk, gezellig én in balans te houden hebben we inmiddels met ons gezin een com-
pleet andere leefstijl ontwikkeld. Eentje met hier een beetje laten en daar een beetje mogen, 
zeg ik altijd. Niet alleen maar alles wat minder goed is eruit, maar vooral ook heel veel gezonds 
erin, waardoor de behoefte aan de minder handige dingen vanzelf een stuk minder werd. Dat 
werkte, de juiste balans bleek de sleutel. De resultaten? Onze zoon met de diagnose PDD-
NOS werd een stuk rustiger. Hij werd niet meer zwetend en dromend wakker en kon zich 
beter concentreren. Onze dochter, die best een beetje een bol buikje had, verloor maar liefst 
12 centimeter van haar buikomvang. Mijn man heeft bijna geen hoofdpijn meer en stukken 
meer energie. Al met al dus een fantastisch resultaat!

KINDEREN KUNNEN PRIMA 
            ANDERS ETEN



Omdat ik dacht dat andere ouders het ook wel interessant zouden vinden hoe je met je gezin 
‘anders’ kunt gaan eten, maakte ik op Facebook een pagina aan met de titel ‘Kinderen kunnen 
prima anders eten’. Want dat vond en vind ik nog steeds. Het kan prima een beetje anders en 
dat is helemaal niet zo moeilijk als het lijkt. 
De pagina kreeg steeds meer volgers en uiteindelijk is er nu een goedbezochte website met 
dezelfde titel. Wat begon als een soort test met mijn gezin, groeide uit tot een nieuwe leefstijl 
voor ons en een fantastische uitdaging voor mezelf. Ik deel met veel plezier voedingsadviezen, 
tips en recepten, geef lezingen, workshops en doe voedings- en hormonale consulten. 
Het altijd terugkerende motto is eigenlijk: hoe kun je het zo praktisch, leuk, gezellig, makkelijk 
én goedkoop mogelijk houden en tóch een gezonde leefstijl volgen. In dit motto kunnen 
Carola en ik elkaar helemaal vinden, want gezond is heel belangrijk, maar het heeft alleen 
kans van slagen als het niet te ingewikkeld is, en zeker voor kinderen moet het ook gewoon 
leuk blijven. 
Geen kwestie van alleen maar volhouden dus, maar van bewust worden en daardoor zelf de 
beste keuzes maken. En dat kunnen kinderen al prima! 
In dit boek draait het ook precies dáárom. Jou en je kids bewust maken van de hoeveelheid 
en verschillende vormen suiker die jullie dagelijks eigenlijk heel gemakkelijk binnenkrijgen. 
Met tips, tops, voorbeelden uit de praktijk, rijen suikerklontjes en een hoop praktische in-
formatie helpen we je bewustere keuzes te maken en zo een heleboel klontjes te besparen in 
je gezin. 
Op dit moment ben ik zwanger (en wanneer dit boek verschijnt bevallen) van ons derde kindje. 
Ik heb tijdens deze zwangerschap heel anders gegeten dan de vorige twee keer, gewoon 
omdat ik toen niet wist wat ik nu weet. Dat deze kleine van nul af aan zal meegaan in deze 
gezonde leefstijl vind ik heel bijzonder. Mijn andere twee kinderen zijn al groot, ik zal heel veel 
dingen heel anders doen dan toen zij klein waren. Een leuke uitdaging en het levert naast een 
gezond gezin ook weer een hoop leuke inspiratie op om met andere ouders te delen!

ESTER 



‘EN TOEN WAS IK INEENS MOEDER’
JARENLANG ZIJN KINDEREN IN MIJN LEVEN GEEN ISSUE GEWEEST. IK HAD 
EEN DRUK EN GEVULD LEVEN EN GENOOT VAN DE RUIMTE VOOR MEZELF. AF EN 
TOE KRIEBELDE HET WELEENS, MAAR DAN GING IK OP BEZOEK BIJ MIJN VRIENDIN 
MET VIER KLEINE KINDEREN EN DAN WAS IK NA EEN DAGJE WEER BLIJ DAT IK IN 
MIJN EIGEN, RUSTIGE HUIS WAS. 

Totdat ik mijn man ontmoette, vader van maar liefst vier kanjers. Van een leven alleen werd ik 
ineens bonusmoeder van vier kinderen. Twee waren weliswaar al volwassen, dus dat was 
makkelijk, maar de andere twee waren op dat moment 9 en 12. Ik viel er dus middenin. Dat 
was best even wennen, maar ook ontzettend leuk.
Ik kwam er al snel achter dat mijn suikervrije-gezonde-leefstijl-theorieën in een gezin toch 
wat anders werken. Wat ‘appeltje-eitje’ is als je alleen leeft, is echt heel anders als je met 
meerdere mensen in één huis woont. En al helemaal als je te maken hebt met een samenge-
steld gezin én in het buitenland gaat wonen. Ik moest mezelf dus ook op dit vlak opnieuw 
uitvinden. 
Gaandeweg leerde en ontdekte ik steeds meer over hoe kinderen in elkaar zitten op het ge-
bied van voeding. Ik stapte in iedere valkuil waar ik in kon stappen en ontdekte daarmee ook 
heel veel over mezelf. Ik leerde stapje voor stapje om mijn eigen ruimte te bewaken en om 
goed voor mezelf te blijven zorgen. En ik kreeg steeds meer respect voor al die moeders die 
hun gezin gezond en verantwoord willen laten eten, ondanks drukke banen en een vol sociaal 
leven. Want wat is dát een uitdaging! 
Ik denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheden die per dag gegeten worden. En aan de tijd die het 
kost om maaltijden vers te bereiden. En dan de boodschappen! Maar ook alle gezondheids-
trends. Veel daarvan zijn echt niet van toepassing op een doorsneegezin. Neem het thema 
superfood: niet te betalen met twee opgroeiende kinderen. Of biologisch. Leuk als het kan, 
maar lang niet altijd haalbaar met de enorme hoeveelheden die worden verorberd (en nee, ze 
proeven het verschil echt niet hoor, alles gaat gewoon naar binnen!). 
Ook de eetgewoonten van kinderen zijn anders, ik verwonder me er nog steeds over dat die 
‘van ons’ helemaal gelukkig worden van (zoete) aardappelen, groente en vlees. Ik vind dat 
zoooooo saai! Maar kinderen houden nu eenmaal van simpel. Ze willen kunnen zien wat er op 
hun bord ligt en het moet vooral niet te veel afwijken van wat ze kennen. 
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Zo heb ik in de beginperiode muffins gebakken zonder papiertje, en reken maar dat die niet 
werden opgegeten. Er zat namelijk geen papiertje omheen dus het was geen echte muffin… 
Ook raakte ik helemaal in de stress op de dagen dat de kinderen bij ons waren. Ik wilde het 
allemaal heel goed doen en was echt verdrietig als ze mijn gezonde maaltijd niet lekker 
vonden. In het begin kwam ik dan ook niet verder dan pasta en kip-uit-de-oven met verse 
frietjes. Want dat werd tenminste met smaak gegeten. 
Totdat mijn man zei dat je met kinderen vooral geduld moet hebben. Dat ze een flink aantal 
keren herhaling nodig hebben voordat ze iets lusten. En dat niet zij, maar ik bepaal wat er op 
tafel komt. Ik had uiteindelijk een lijstje met vier gerechten die ze lekker vonden en heel lang-
zaam breidde zich dat uit. De kinderen moesten wennen aan nieuwe smaken en aan het eten 
van meer groenten en eiwitten, ik moest wennen aan minder ingewikkelde gerechten, en 
stapje voor stapje groeiden we naar elkaar toe. Ik ontdekte dat ze er stiekem ook wel trots op 
zijn dat we suikerbewust leven, en er hun voordeel mee doen.
Zo hield Yoshua er op school een levendige handel op na in mijn verse wraps. Hij wilde er 
steeds meer mee (de alarmbellen gingen bij mij rinkelen toen hij vroeg om zes wraps) en 
verkocht ze voor € 4,50 per stuk. De wraps waren zo populair dat zijn broodtrommel al op de 
drempel van de school werd gejat… Alischa maakt nog altijd graag de blits met zelfgebakken 
brownies en muffins (mét papiertje) en ze helpt me tegenwoordig regelmatig in de keuken. 
Binnenkort heb ik zelfs mijn eerste lezing op haar school over kinderen en suiker. Op haar 
eigen verzoek… Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en ik durf gerust te zeggen dat we 
met ons gezin onze draai hebben gevonden. Natuurlijk eten we af en toe nog suiker, zeker in het 
land van de Chocolade, Kuchen en Deutsche Brötchen is de verleiding soms te groot. En dat is 
oké. Uiteindelijk gaat het om de balans. Dat is ook wat Ester en ik je mee willen geven in dit boek: 
relax! Je gezin omtoveren naar een suikervrije oase is geen rigide actie die je er ‘even’ door-
heen kunt drukken. Het gaat er veel meer om dat je de voorwaarden creëert waarin alle 
gezinsleden hun eigen suikervrije of suikerbewuste weg zelf kunnen gaan ontdekken. Jij bent 
de kapitein, dus jij stuurt. En als je schip op dit moment nog niet op een suikervrije koers ligt, 
stuur het dan stapje voor stapje bij. In dit boek lopen we met je mee en staan we je terzijde 
met praktische raad en daad. 

DOE JE MEE?
CAROLA





ONZE
KINDEREN 
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KINDEREN EN 
  SUIKER1.

KINDEREN EN SUIKER, HET LIJKT ZO’N LOGISCHE COMBINATIE. TOCH IS HET 
DAT EIGENLIJK NIET. ZEKER NIET ALS JE BEDENKT HOEVEEL SCHADE SUIKER 
IN EEN KINDERLIJF KAN AANRICHTEN. WIST JE BIJVOORBEELD DAT SUIKER, 
SAMEN MET SNELLE KOOLHYDRATEN, VAAK DE HOOFDVEROORZAKER IS VAN ZAKEN 
ALS ADHD, OVERGEWICHT BIJ KINDEREN, DIABETES TYPE 2 BIJ KINDEREN, VER-
MOEIDHEID, CONCENTRATIEPROBLEMEN EN LEERSTOORNISSEN, ECZEEM EN 
ANDERE HUIDPROBLEMEN, EN SLAAPSTOORNISSEN?

Suiker verstoort nogal wat systemen in ons lichaam waardoor er in de darmen en hersenen 
van alles misgaat. Omdat kinderen nog aan het begin staan van hun leven (ze zijn nog ‘nieuw’), 
staat bij hen alles veel scherper afgesteld dan bij volwassenen. Ze zijn minder ‘vervuild’ en 
reageren daarom veel sneller op dingen die ze eten, drinken en meemaken. Op zich is dat 
natuurlijk prachtig, omdat je daardoor heel snel kunt zien wat bepaalde acties voor reactie 
geven, maar het nadeel daarvan is ook dat kinderen van dagelijks een heel klein beetje suiker 
(maar bijvoorbeeld ook kleurstoffen) al ontzettend veel last kunnen hebben. 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kan ons lichaam maximaal 20 gram suiker 
per dag verwerken. Dit zijn ongeveer 5 suikerklontjes. Voor kinderen geldt dat zij 

MAXIMAAL 3 SUIKERKLONTJES PER DAG aankunnen. Vaak krijgen ze echter tussen de 
35 en 45 suikerklontjes per dag binnen (!). Je kunt je dan ook voorstellen dat ze hier 

vroeg of laat de rekening van gepresenteerd krijgen.

20 GRAM SUIKER PER DAG
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WAT DOET SUIKER IN EEN 

KINDERLICHAAM?
DE REACTIE VAN EEN LICHAAM WANNEER JE SUIKER EET IS BIJ KINDEREN 
EN VOLWASSENEN HETZELFDE. HET GROTE VERSCHIL ZIT VOORAL IN DE HEF-
TIGHEID EN DE SNELHEID WAARMEE EEN KINDERLICHAAM OP SUIKER REAGEERT. 
DIT IS VAAK VELE MALEN INTENSER DAN DE REACTIE VAN EEN VOLWASSENE. 

Het begint al in de mond, waar het lichaam reageert op de zoete smaaksensatie die het 
proeft. Op basis van de intensiteit van de zoete smaak van datgene wat wordt gegeten gaat 
het lichaam alvast voorbereidingsmaatregelen treffen en maakt het een inschatting van de 
hoeveelheid suiker die eraan komt. Smaakt iets dus heel zoet, dan verwacht het lichaam veel 
suiker en wordt de alvleesklier extra aangemoedigd om flink wat insuline te produceren. 
Smaakt het minder zoet, dan zal het lichaam aan de alvleesklier aangeven dat-ie rustiger aan 
mag doen. Er is dan niet zoveel insuline nodig om de bloedsuikerspiegel straks in balans te 
brengen en de suikers in de cellen op te nemen. 
Eenmaal doorgeslikt gaat het eten door het spijsverteringskanaal en wordt het verwerkt in 
kleine deeltjes die uiteindelijk worden opgenomen in de bloedbaan. Hier beïnvloedt het de 
bloedsuikerspiegel (afhankelijk van wat je gegeten hebt gaat deze snel of wat langzamer om-
hoog) en zorgt het hormoon insuline ervoor dat de suikers uit het bloed worden opgenomen 
in de cellen. Hierdoor daalt de bloedsuikerspiegel weer naar normale waarden en wordt de 
rust hersteld.
Een deel van de suikers wordt opgeslagen in de lever en spieren in de vorm van glycogeen 
(reservesuiker) en de rest van de suikers wordt gebruikt voor de aanmaak van energie in on-
der andere de hersenen en spieren. Voor alle opnamemogelijkheden van glucosesuikers 
geldt dat er een beperkte capaciteit is. Vol is vol. Bij een teveel aan energie wordt de rest-energie 
daarom opgeslagen als vet in de vetcellen. 

Kinderen hebben veel energie nodig, ze zijn de hele dag in beweging, ontdekken en leren 
continu en zijn druk bezig om te groeien. Juist daarom kan een overdaad aan suiker zo enorm 
schadelijk zijn. Suiker berooft een kind van de energie en grondstoffen die het keihard nodig 
heeft om in twintig jaar tijd uit te groeien van een baby tot een gezonde en sterke volwassene. 
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Hierdoor kunnen al op jonge leeftijd enorme tekorten en achterstanden ontstaan die ervoor 
zorgen dat een kind op latere leeftijd (dit begint al vanaf 20 jaar, maar soms ook eerder) een 
verhoogd risico heeft op allerlei welvaartsziekten als oververmoeidheid, overgewicht, oste-
oporose, onvruchtbaarheid en diabetes type 2. Ook hormoonbalansen zijn vaak al heel vroeg 
verstoord, met alle gevolgen van dien. 
We weten eigenlijk niet beter dan dat kinderen snoepen en regelmatig suiker eten. Maar als 
je erop gaat letten en flink gaat minderen in suikerconsumptie bij je kind, valt op dat heel veel 
gedragsproblemen, maar bijvoorbeeld ook huidproblemen (eczeem, puistjes) en overge-
wicht, in een rap tempo verminderen. 

WE HEBBEN SUIKER NODIG, TOCH?
EEN VAN DE GROOTSTE EN HARDNEKKIGSTE MISVERSTANDEN IS DAT WE 
SUIKERS NODIG HEBBEN OM GOED TE KUNNEN FUNCTIONEREN. DAT EEN 
MENS HELEMAAL NIET ZONDER SUIKER KAN. VOOR VEEL MENSEN IS DIT EEN 
VRIJBRIEF OM HET NIET AL TE SERIEUS TE NEMEN EN HUN KINDEREN GEWOON 
SUIKER TE BLIJVEN GEVEN. DE VRAAG IS ALLEEN OF AL DIE TOEGEVOEGDE SUIKERS 
EN ZOETSTOFFEN WAAR DE MEESTE KINDERPRODUCTEN VOL MEE ZITTEN OOK 
DE SUIKERS ZIJN DIE HET LICHAAM NODIG HEEFT. HET ANTWOORD OP DEZE 
VRAAG IS: NEE! 

Het klopt dat onze hersenen en het centraal zenuwstelsel hoofdzakelijk draaien op glucose-
suikers. Maar dit zijn niet de toegevoegde suikers en zoetstoffen (en snelle koolhydraten) uit 
onze huidige fabrieksvoeding. Dit zijn de langzame suikers en volwaardige koolhydraten die 
de natuur ons geeft in de vorm van groenten, af en toe fruit, knollen en oergranen. Doordat 
deze suikers verpakt zijn in vezels worden ze heel langzaam vrijgegeven waardoor het lichaam 
minimaal energie kwijt is aan het in balans houden van de bloedsuikerspiegel. En dat merk je! 
Het is zelfs zo dat het lichaam bij een gebrek aan deze suikers zelf suikers kan maken uit 
eiwitten en vetten. We zijn dus absoluut niet afhankelijk van de levering van suikers uit snoep, 
koek, gebak, frisdranken en andere suikerbommen. Sterker nog: deze suikers zorgen er juist 
voor dat je kind vermoeider wordt, zich minder goed kan concentreren, agressief kan worden, 
eeuwig honger heeft en sneller ziek wordt. Feitelijk verhogen deze ongezonde suikers dus de 
behoefte aan gezonde suikers. 
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BELANGRIJK OM TE WETEN IS DAT MET NAME DE EERSTE TWEE 

SUIKERLEVERANCIERS VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR RUIM 50% VAN 

DE SUIKERCONSUMPTIE BIJ DE MEESTE KINDEREN. DEZE ZIJN 

EIGENLIJK HEEL EENVOUDIG TE VERVANGEN WAARDOOR JE DIRECT AL DE 

SUIKERCONSUMPTIE VAN JE KIND TERUGBRENGT VAN GEMIDDELD 

30-35 SUIKERKLONTJES OP EEN DAG NAAR GEMIDDELD 15 SUIKERKLONTJES. 

DAT IS NOG VEEL TE HOOG, MAAR HIERMEE IS AL VEEL GEWONNEN!

1.  DRINKEN frisdranken (ook light-versies), (versgeperste)
 vruchtensappen, (verse) fruit-smoothies, drinkontbijten, diksappen,
 limonades, yoghurtdrankjes, energydrinks

2.  TOETJES EN ONTBIJTGRANEN  zuiveltoetjes, yoghurt met een smaakje, 
vla, pudding, fruityoghurtjes, muesli, cruesli, cornflakes e.d.

3.  HARTIGE SNACKS chips, patat en andere snelle koolhydraten 
als pasta, pizza en witte rijst

4.  ‘VERANTWOORDE’ SNACKS mueslirepen, ontbijtkoek, 
Liga-koek, Sultana, Snelle Jelle

5.  TARWEBROOD EN BELEG alle soorten tarwe-houdend brood en broodjes, 
maar ook zoet beleg als appelstroop, hagelslag, pasta, jam en gestampte

 muisjes. Ook het meeste hartige beleg bevat suikers en/of zoetstoffen.
Zoals je ziet staat af en toe een snoepje niet in deze lijst omdat dit 

eigenlijk maar een geringe invloed heeft.

SUIKERLEVERANCIERS 
   AAN KINDEREN

TOP 5
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VEELVOORKOMENDE 
SUIKERPROBLEMEN BIJ KINDEREN

DAT SUIKER GAATJES VEROORZAAKT IS INMIDDELS BIJ DE MEESTE OUDERS 
WEL BEKEND. MAAR DIT IS SLECHTS HET TOPJE VAN DE IJSBERG. HET ETEN VAN 
VEEL SUIKER EN DAARDOOR HET HEBBEN VAN EEN CHRONISCH VERSTOORDE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL IS NAMELIJK VERANTWOORDELIJK VOOR EEN AANTAL 
PROBLEMEN WAAR STEEDS MEER KINDEREN (EN HUN OUDERS) MEE TE MAKEN 
HEBBEN:
1.  OVERGEWICHT/OBESITAS 
2.  ADHD, CONCENTRATIEPROBLEMEN EN AGRESSIEF GEDRAG
3.  DIABETES TYPE 2 
4.  HUIDKLACHTEN ALS ECZEEM EN PUISTJES

OVERGEWICHT EN OBESITAS BIJ KINDEREN
In 2012 had 14% van de jeugd overgewicht. 2% van deze kinderen had obesitas. (Bron: Natio-
naal Kompas voor de Volksgezondheid.) Dit betekent dat één op de zeven kinderen in 2012 
te dik was en dat van iedere zeven kinderen met overgewicht één kind obesitas had. 
Dit gold voor 2012. Inmiddels zijn we alweer een aantal jaren verder dus de kans is groot dat 
deze cijfers behoorlijk naar boven dienen te worden aangepast. Dit betekent dat we afkoersen 
op een enorm probleem. Bovendien worden veel kinderen met overgewicht gepest, kunnen 
ze vaak niet goed meedoen met eenvoudige zaken als een gymles en lopen ze het risico om 
in een sociaal isolement te raken. 

ZE GROEIEN ER WEL OVERHEEN
Vaak wordt gedacht dat kinderen met overgewicht ‘er wel overheen groeien’. Helaas is dit niet 
waar. Een kind dat te dik is zal de rest van zijn leven moeite houden om op een gezond ge-
wicht te blijven. Dat heeft voor een deel te maken met jong aangeleerde (vaak ongezonde) 
voedingsgewoonten, maar veel belangrijker is dat het lichaam van een kind met overgewicht 
meer vetcellen heeft aangemaakt in de jeugd. Dit zorgt ervoor dat het ook op latere leeftijd 
gevoeliger is voor overgewicht. 



HOE WERKT HET MET VETCELLEN?
IEDER MENS WORDT GEBOREN MET EEN BASISVOORRAAD VETCELLEN. JE 
KUNT ZE VERGELIJKEN MET PLASTIC TASSEN. JE HEBT ZE, MAAR JE HOEFT ZE 
NIET TE GEBRUIKEN. ALLEEN ALS JE VEEL SPULLEN MOET VERVOEREN IS HET 
HEEL HANDIG DAT JE ER WAT IN KUNT STOPPEN. Op het moment dat je de tassen niet 
uit kunt pakken omdat er allemaal spullen in zitten die je eigenlijk niet nodig hebt, heb je nieu-
we tassen nodig als er nog meer spullen komen. Zo werkt het ook met je vetcellen. 
Als je toevallig een keertje een energie-overschot hebt, gebruikt je lichaam de beschikbare 
vetcellen om deze energie (tijdelijk) in op te bergen. Op het moment dat alle vetcellen vol zit-
ten maakt het lichaam, pas als het echt niet anders meer kan, nieuwe vetcellen bij. Deze 
nieuwe voorraad vetcellen kun je weliswaar weer leegmaken door bijvoorbeeld af te vallen, 
maar je houdt ze de rest van je leven. Hierdoor wordt de bandbreedte die je hebt om vetten in 
op te bergen veel groter omdat je de beschikking hebt over veel meer vetcellen dan mensen 
die als kind een normaal gewicht hadden. Dit geldt overigens ook wanneer je als volwassene 
extreem overgewicht hebt gehad. Suiker en snelle koolhydraten leveren het lichaam heel snel 
heel veel energie in de vorm van suikers en zetmeel die in het lichaam gescheiden worden in 
glucose en fructose. De glucose wordt gebruikt als energieleverancier voor de hersenen en 
de spieren, maar de fructose gaat rechtstreeks naar de lever en wordt omgezet in vet. Alleen 
bij meer dan één uur per dag intensief sporten worden fructosesuikers gebruikt.
Met de gigantische hoeveelheden suikers die de meeste kinderen binnenkrijgen kun je je 
dus voorstellen dat er veel meer energie in een kinderlijf wordt gestopt dan het nodig heeft. 
Veel kinderen gebruiken deze energie niet doordat ze veel binnen zitten, tv-kijken, gamen en 
andere vrij passieve dingen doen. Hierdoor zal het lichaam de niet gebruikte energie op gaan 
slaan als vetreserve. 

EEN SNELLE REKENSOM GEMIDDELD ETEN EN DRINKEN KINDEREN DAGELIJKS 30 SUIKERKLONTJES IN 

DE VORM VAN TOEGEVOEGDE SUIKER EN SNELLE KOOLHYDRATEN (ZIE PAGINA 152 VOOR EEN AANTAL 

VOORBEELD-DAGMENU’S), TERWIJL ZE ER MAAR 3 PER DAG KUNNEN VERWERKEN. DIT BETEKENT EEN 

RESERVE VAN 27 KLONTJES (OF RUIM 1 KILO SUIKER) DIE PER DAG DOOR HET LICHAAM DIENT TE WORDEN 

WEGGEWERKT. ALS EEN KIND VEEL BEWEEGT DAN KAN DAAR NOG EEN DEEL VAN DE ENERGIE NAARTOE, 

MAAR ALS DAT NIET HET GEVAL IS, DIENT HET TE WORDEN OPGESLAGEN. PER JAAR BETEKENT DIT EEN 

SUIKERBELASTING VOOR EEN KINDERLICHAAM VAN RUIM 39 KILO AAN SUIKERS TERWIJL HET MAXIMAAL 5 

KILO PER JAAR KAN VERWERKEN. HET IS DUS HEEL LOGISCH DAT STEEDS MEER KINDEREN EEN PROBLEEM 

HEBBEN MET HUN GEWICHT.
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Laat dan eens 10 dagen lang alle suikers weg uit de voeding (het beste 
pas je de Sugarchallenge-regels voor kinderen toe, zie pagina 92). Geef op 

dag 11 je kind een suikershot in de vorm van een beker vruchtensap met een 
eetlepel witte suiker en kijk wat er gebeurt. Zie je gedragsveranderingen, 

boosheid, onrust, concentratieproblemen etcetera? Dan weet je dat je jouw 
kind kunt helpen met een suikerbewuste leefstijl. 

 Heeft geen aandacht voor details. 
 Beweegt onrustig met handen of voeten.

 Heeft moeite de aandacht vast te houden.
 Staat vaak op in de klas.

 Lijkt niet te luisteren.
 Rent vaak rond of klimt. 

 Maakt taken/karweitjes niet af.
 Heeft moeite met rustig spelen. 

 Kan taken niet organiseren. 
 Is vaak in de weer. 

 Vermijdt langdurige mentale inspanning. 
 Praat aan een stuk door. 
 Raakt dingen vaak kwijt. 
 Gooit antwoorden eruit. 

 Raakt afgeleid door uitwendige prikkels. 
 Kan niet op de beurt wachten. 

 Is vergeetachtig. 
 Verstoort of onderbreekt anderen.

TEST ZELF HET EFFECT VAN SUIKER 
OP HET GEDRAG VAN JOUW KIND

IS JOUW KIND GEDIAGNOSTICEERD MET ADHD OF IS HET DRUK OF 
ONRUSTIG? HERKEN JE IN ONDERSTAANDE KENMERKEN (OPGESTELD 

DOOR DE NCRM) JOUW KIND TERUG?
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ZE ZIJN ZO DRUK!
ADHD, OFTEWEL DRUKKE, ONGECONCENTREERDE KINDEREN, IS VANDAAG 
DE DAG EEN STEEDS VEELVOORKOMENDER PROBLEEM VOOR ZOWEL 
OUDERS, LEERKRACHTEN ALS KINDEREN. HET IS EEN ZOGENAAMDE ‘MODERNE-
TIJDSZIEKTE’. OFTEWEL EEN ZIEKTE DIE VROEGER NIET VOORKWAM. 

Naast het feit dat kinderen vandaag de dag heel veel moeten, vaak opgroeien in een gezin 
met twee werkende ouders of een eenouder- of samengesteld gezin en blootgesteld worden 
aan veel meer prikkels dan veertig jaar terug, is ook de suikerconsumptie van kinderen, met 
name de afgelopen twintig jaar, schrikbarend toegenomen. Daar komt bij dat kinderen vaak 
minder mogelijkheden hebben om buiten te spelen en hun energie op een natuurlijke manier 
kwijt te raken. Logisch dus dat ze drukker doen! Als je het ons vraagt zou het weleens zo 
kunnen zijn dat adhd ‘gewoon’ een optelsom is van onze huidige leefstijl. Veel kinderen 
kunnen daarmee redelijk goed omgaan, maar een steeds grotere groep kinderen lukt dat 
niet. Die zijn extra gevoelig voor excessief gebruik van suiker en snelle koolhydraten én een 
overmaat aan prikkels. Met als gevolg dat deze kinderen hierdoor vaak extra druk worden. 
Suikers hebben een behoorlijke invloed op adhd: ons lichaam is de hele dag bezig om de 
bloedsuikerspiegel in balans te houden en er zo voor te zorgen dat de hersenen voorzien 
worden van de juiste hoeveelheid energie. Bij een te lage bloedsuikerspiegel kunnen de her-
senen onvoldoende energie aanmaken en word je suffig, moe, ongecoördineerd en duizelig. 
Je krijgt dan behoefte aan suikers om de boel weer in balans te brengen. 
Bij een te hoge bloedsuikerspiegel krijgen de hersenen ook te weinig energie omdat door het 
overschot aan glucose de verhouding tussen zuurstof en glucose in de hersenen scheef 
komt te liggen (je hebt beide in de juiste verhouding nodig om energie te kunnen maken). 
Een hele goede manier om een te hoge bloedsuikerspiegel snel in balans te brengen is door 
te bewegen. En dat is wat veel adhd-kinderen dan ook de hele dag doen: bewegen en actief 
zijn om zo (onbewust) hun te hoge bloedsuikerspiegel weer in balans te brengen. De oplos-
sing ligt dus voor de hand: verminder de inname van suikers en snelle koolhydraten en je zult 
zien dat je kind rustiger wordt. Ook studies tonen aan dat er absoluut een verband bestaat 
tussen adhd en suiker. Studies, gedaan door Yale University en de University of South Caro-
lina, geven aan dat suikerrijke voeding ervoor zorgt dat de aandacht afneemt en onrust en 
destructief gedrag bij kinderen toenemen. Uiteraard kun je ook zelf eenvoudig uitproberen 
wat de effecten zijn van suiker op het gedrag van jouw kind. 
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Binnen de Sugarchallenge horen wij keer op keer van deelnemers met ADHD dat ze veel 
meer rust ervaren in hun hoofd en dat prikkels veel beter verdragen worden als ze een tijdje 
Sugarchallenge-proof eten. Wat we ook zien is dat veel kinderen intuïtief weten dat suiker niet 
goed voor ze is, dat ze het eigenlijk ook liever niet willen, maar dat het ze vrijwel onmogelijk 
wordt gemaakt om anders te kiezen omdat echt overal suiker is. Dus doen ze maar mee. Hier 
in huis bij onze kinderen zien we dit ook heel duidelijk terug. Af en toe is er zin in suiker, maar 
negen van de tien keer wordt gewoon vergeten dat er snoepjes in huis zijn en verkiezen ze 
een mandarijn of een appel boven de snoeptrommel. Als je een tijdje suikerbewust eet met je 
kinderen, wordt ook de gewenning aan zoete smaken minder, waardoor ze steeds minder 
naar zoetigheid op zoek gaan. 

DIABETES TYPE 2 BIJ KINDEREN
BIJ KINDEREN TREEDT DIABETES TYPE 2 VAAK OP IN DE TIENERJAREN 
(ROND DE LEEFTIJD VAN 13 JAAR). TOCH WORDT OOK STEEDS VAKER BIJ JON-
GERE KINDEREN DIABETES TYPE 2 GECONSTATEERD.  Vooral kinderen met overgewicht 
lopen risico om de ziekte te ontwikkelen, maar ook kinderen van Aziatische of Turkse afkomst 
behoren tot de risicogroep. Gelukkig is diabetes type 2 in de meeste gevallen omkeerbaar, 
zeker bij kinderen. 
De ziekte ontstaat meestal als gevolg van een chronisch te hoge bloedsuikerspiegel en die 
ontstaat weer door een te hoge dagelijkse consumptie van suikers en snelle koolhydraten. Bij 
veel kinderen is naast de dagelijkse te hoge inname van brood, zoet beleg en schoolkoeken 
ook een dagelijks teveel aan vruchtensappen, limonades en frisdranken, gecombineerd met 
chips en frietjes, een belangrijke boosdoener. 
Het lichaam gaat zichzelf beveiligen tegen het teveel aan suikers doordat het ervoor zorgt dat 
de cellen ‘doof’ worden voor de roep van insuline en daardoor minder suiker op kunnen nemen. 
Hierdoor blijft de bloedsuikerspiegel chronisch te hoog. De alvleesklier reageert hierop door 
nog meer insuline aan te maken. Doordat er steeds minder cellen naar de insuline luisteren 
ontstaat in het lichaam een chronisch te hoge bloedsuikerspiegel en wordt het lichaam 
letterlijk te zoet. 
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HYPERGLYCEMIE
Een eerste signaal van een chronisch te hoge bloedsuikerspiegel (en een voorloper van 
diabetes type 2) wordt ook wel hyperglycemie genoemd. Kenmerken hiervan zijn:

 veel moeten plassen
 constant dorst hebben
 droge, plakkerige tong
 vermoeidheid, lusteloosheid
 slaperig zijn
 geen eetlust hebben
 buikpijn, misselijk zijn
 in korte tijd veel afvallen zonder reden
 humeurigheid/kribbig zijn
 je niet lekker voelen
 jeuk hebben

Herken je dit bij jouw kind, volg dan zo snel mogelijk de Sugarchallenge-regels voor kinderen 
(zie pagina 92) op. Vaak zie je al binnen enkele dagen verbetering. 

HYPOGLYCEMIE
Hyperglycemie kan uiteindelijk resulteren in hypoglycemie, ook wel pre-diabetes genoemd. 
Je alvleesklier is dan al dusdanig uitgeput dat hij op voorhand insuline gaat produceren en dit 
in de bloedbaan ‘dumpt’. Met als gevolg dat je bloedsuikerspiegel ineens enorm kan gaan 
dalen (insuline helpt om suikers uit het bloed in de cellen te brengen en daarmee de bloed-
suikerspiegel te verlagen) en dat er veel stress ontstaat in je lichaam. Kinderen met hypo-
glycemie:

 moeten op tijd eten omdat ze anders echt heel vervelend worden
 moeten iets zoets hebben na de maaltijd
 kunnen alleen maar sporten en presteren als ze iets gegeten hebben
 worden vaak in de nacht wakker
 krijgen honger van een appel
 zijn constant op zoek naar eten

Bij een goede omstelling van de voeding, bijvoorbeeld door Sugarchallenge-proof te gaan 
eten, is hypoglycemie binnen één à twee weken te verhelpen.
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JEUK EN PUKKELS
ECZEEM EN SUIKER
ALS EEN KIND CHRONISCH TE VEEL SUIKERS EET, ZAL HET LICHAAM ER ALLES 
AAN DOEN OM DE BLOEDSUIKERSPIEGEL IN BALANS TE BRENGEN EN TE 
HOUDEN. DIT IS BELANGRIJK OMDAT ANDERS DE HERSENEN EN HET CENTRAAL 
ZENUWSTELSEL NIET GOED KUNNEN FUNCTIONEREN. 
In eerste instantie worden de bekende wegen bewandeld, maar als dat niet voldoende is, 
wordt ook de huid ingezet om de bloedsuikerspiegel in balans te brengen. Dat betekent dat 
het lichaam de huid zoeter gaat maken om zo suikers kwijt te raken uit de bloedbaan. Hierdoor 
wordt de natuurlijke ph-waarde van de huid verstoord waardoor bacteriën en andere orga-
nismen niet meer kunnen worden afgeweerd. En dat geeft gedoe op de huid. Het begint vaak 
met jeuk en als je daar niets aan doet eindigt het met eczeem. Vaak in de knieholten, ellebogen 
of op andere warme plekken van het lichaam. Dit komt omdat een zoetere huid veel gevoeliger 
is voor indringers die o.a. jeuk, rode uitslag, eczeem en andere huidproblemen kunnen veroor-
zaken. Onze ervaring is dat deelnemers aan de Sugarchallenge binnen drie maanden vrij zijn 
van hun huidproblemen. Hierbij kun je ook denken aan ‘zwaardere’ gevallen als psoriasis, 
neurodermitis en gordelroos. 

PUKKELS DOOR SUIKER
VANAF HET MOMENT DAT KINDEREN RICHTING DE PUBERTEIT GAAN, NEEMT 
HET RISICO OP PUKKELS TOE. VOOR EEN DEEL IS DE AANLEG TOT HET ONTWIK-
KELEN VAN PUISTJES GENETISCH BEPAALD, MAAR DIT BETEKENT EIGENLIJK 
ALLEEN MAAR DAT EEN KIND SNELLER OF MINDER SNEL PUISTJES KAN KRIJGEN. 
Het hóéft dus niet zo te zijn. Een gen gaat namelijk alleen aan de slag als het wordt geacti-
veerd en daarbij spelen voeding en leefstijl een belangrijke rol. Acné heeft te maken met de 
ontwikkeling en aanmaak van het mannelijke hormoon testosteron, maar kan ook veroor-
zaakt worden door een (beginnende) insulineresistentie. Om die reden zie je ook vaak dat 
jongens veel meer last hebben van puistjes dan meisjes. Dat komt omdat meisjes meer 
hebben van het vrouwelijke hormoon oestrogeen. Dit hormoon remt de talgklieren op de 
huid in de aanmaak van talg en zorgt er zo voor dat de aanmaak van acné wordt geremd.
Met name bij meisjes wordt de aanmaak van testosteron in de huid (en daarbij dus de aan-
maak van talg en pukkels) gestimuleerd als ze suiker en geraffineerde koolhydraten eten. Ook 
voor jongens geldt dat een te hoge suikerconsumptie meer pukkels oplevert.



HEEFT JOUW KIND LAST VAN PUISTJES? 
OF HAD JE ZELF VROEGER VEEL PUISTJES? 
DAN KUN JE IN IEDER GEVAL DE VOLGENDE 

STAPPEN TOEPASSEN:

  Eet volgens de Sugarchallenge-richtlijnen 
voor kinderen (zie pagina 92).

  Vermijd het eten van linolzuur zo veel mogelijk 
(dit vind je onder andere in plantaardige olie, 

margarine en halvarine). 
  Vermijd het gebruik van zuivelproducten 

van koemelk.
  Zorg voor voldoende inname van vitamine A en D 

(veel naar buiten, tweemaal in de week vette vis, regel-
matig een eitje, zongerijpte paddenstoelen, levertraan).

  Eet dagelijks voldoende vezels uit groenten 
en vers fruit.

  Vul aan met zink (dit vind je veel in vlees, 
gevogelte, pitten, zaden, noten, granen, 

schaal- en schelpdieren, maar je kunt het ook nemen
in de vorm van een supplement).

ANTI-
PUKKEL-

TIPS





HET
BEGINT

MET EEN
GEZONDE

BASIS
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MAM, IK HEB        
   DORST!2.

KINDEREN HEBBEN MEER VOCHT NODIG DAN VOLWASSENEN, MAAR VAAK 
DRINKEN ZE VEEL MINDER. VEEL KINDEREN ZIJN LASTIGE DRINKERS, ZEKER 
ALS HET GAAT OVER WATER EN THEE. DRINKEN GAAT VAAK PAS ALS HET ZOET 
IS. EN DUS KRIJGEN ZE VAN HUN OUDERS APPELSAP, FRISDRANK, DIKSAP, CHOCOLA-
DEMELK, VERS VRUCHTENSAP, RANJA, FRISTI. VAAK MINIMAAL 1 GLAS PER DAG, 
MAAR MEESTAL MEER, WANT DAN DRINKEN ZE TENMINSTE. 
Ongemerkt drinken ze op deze manier met gemak meer dan de helft van hun dagelijkse 
suikerconsumptie op. Immers, één glas zoete drank levert 5-8 suikerklontjes. Daarmee ben 
je direct al over de dagelijkse hoeveelheid van 3 suikerklontjes heen die een kinderlichaam 
überhaupt kan verwerken. 

Ik (Carola) weet nog dat wij vroeger als we uit school kwamen een glaasje aanmaaklimonade 
kregen. Dat éne glas was ook direct de limiet. Toen we (mijn broertje en ik) al wat groter waren, 
kregen we af en toe een glaasje ‘prik’. Cola voor mijn broertje, Fanta voor mij. Eigenlijk vond 
ik het allemaal veel te zoet dus al snel lengde ik de Fanta aan met water. Nog wat later stapte 
ik over op jus d’orange en thee met suiker. En nu drink ik al jaren water en af en toe een kop 
thee, zonder suiker. 
Als ik bij mensen in de koelkast kijk, dan vind ik daar altijd meerdere flessen en verpakkingen 
met frisdrank en/of vruchtensap. Naast het feit dat al dit spul ontzettend veel geld kost en dat 
het een enorm gesleep is om het iedere week weer in huis te halen, is het ook nog eens ont-
zettend giftig voor je lichaam. 
In mijn boek 100% Suikervrij Drinken bespreek ik alle achtergronden van frisdrank en al het 
andere zoete drinken dat we drinken. Eén ding is duidelijk: deze zoete drankjes behoren tot 
de allergrootste boosdoeners op het gebied van onze gezondheid. Je kunt rustig zeggen dat 
al deze limonades wereldwijd behoren tot de grootste veroorzakers van ziekten als diabetes, 
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hart- en vaatziekten en obesitas. Óók bij kinderen! Het begint vaak met diksap, vruchtensap-
pen en zuiveldrankjes en vanaf een wat latere leeftijd (ongeveer 8 jaar) komt daar ook de 
frisdrank bij. Hierbij kun je dan denken aan cola en sinas, maar ook aan energydrankjes 
(volgens kinderartsen levensgevaarlijk voor kinderen) en lightdranken. 
Al deze drankjes vallen eigenlijk binnen de categorie ‘vloeibaar snoep’. Dat betekent dat je er 
met respect mee om dient te gaan. Houd ze echt voor speciale gelegenheden of geef bij-
voorbeeld alleen een glas in het weekend. 

HOEVEEL SUIKER KRIJGT JE 

KIND BINNEN MET EEN ZOET DRANKJE?
WE HEBBEN DE MEEST POPULAIRE DRANKJES VOOR JE OP EEN RIJTJE GEZET. 

BABY- EN PEUTERSAPJES, PER AANGELENGD GLAS VAN 200 ML

DRANKJE    SUIKERKLONTJES

AH bio diksap appel   4
Dikkie Dik diksap rood fruit   4
Crombach diksap peer   2
Olvarit drinkfruit boomgaardfruit  3
Roosvicee multi perzik   3
Roosvicee aardbei   3
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PAKJES DRINKEN, 200 ML

DRANKJE    SUIKERKLONTJES

Wicky     4
Capri Sun Multivitamine   5
Appelsap    6
Fristi     4
Chocomel    6
Roosvicee boomfruit   3
Taksi sinaasappel    4
Dubbelfris appel/perzik   3
Sisi no bubbles (+ zoetstoffen)  3
Raak kindercola (+ zoetstoffen)  4

FLESJES EN BLIKJES

DRANKJE    SUIKERKLONTJES

Sinas, blikje 330 ml   9
Cola, flesje 500 ml   14
Fruitshot, flesje 200 ml   6
Red Bull, blikje 355 ml   10
Bullit Energy, blikje 250 ml   7
AA Drink, flesje 500 ml   19
Dr. Pepper, blikje 330 ml   6
Vifit yoghurtdrink, glas 250 ml  5
Tropical Aloe Vera drink, glas 250 ml 6
Zonnatura 20 kruiden oplosthee, kop 3



DIKSAP
DIKSAP AANGELENGD MET WATER IS EEN POPULAIR DRANKJE VOOR KINDE-
REN. VEEL OUDERS DENKEN DAT DIKSAP EEN PRACHTIGE BRON IS VAN VITAMINEN 
EN MINERALEN. DAARMEE IS HET EEN ‘GEZOND ALTERNATIEF’ GEWORDEN DAT 
VEEL KINDEREN KRIJGEN. HET WORDT ZELFS AANBEVOLEN DOOR HET CONSUL-
TATIEBUREAU. 

Wat veel ouders zich niet realiseren is dat diksap de pure suiker is uit fruit en dat veel diksap-
pen vanwege het productieproces nog maar heel weinig tot geen vitaminen meer bevatten. 
Diksap wordt gemaakt door het water uit de vrucht te halen. Hierdoor blijft er een dikke 
suikerstroop over met de smaak en het aroma van de oorspronkelijke vrucht. 
Om 1 kilo diksap te maken, wordt ongeveer 8 kilo fruit gebruikt. Het is dus fruit, maar dan 
supergeconcentreerd en zonder vezels, waardoor de opname in de bloedsuikerspiegel niet 
wordt geremd. Ook al wordt er geen suiker of andere rommel meer aan toegevoegd, het is 
eigenlijk gewoon een natuurlijke vruchtenlimonade oftewel ranja met een mooi, verantwoord 
sausje. 

Diksap is echter absoluut niet noodzakelijk en wat nog erger is: het bevat echt enorm veel 
suikers. Het zijn weliswaar suikers van natuurlijke oorsprong, maar het is en blijft suiker. Je 
kind went hierdoor aan zoete smaken en zal meer behoefte krijgen aan zoet. Bovendien loop 
je het risico dat het uiteindelijk geen borstvoeding of, later, water meer wil drinken.
Diksap (of elke andere vorm van sap) is daarom echt overbodig. Gewoon, gefilterd water is 
prima en vinden veel kinderen ook het lekkerste. Vitaminen haalt je kind voldoende uit fruit en 
groenten. Water, eventueel gecombineerd met kruidenthee, is een prima alternatief om te 
drinken. En diksap? Bewaar dat voor feestelijke gelegenheden en maak het vooral niet te 
zoet!



HET BESTE DRINKEN VOOR JOUW KIND
HET IS MISSCHIEN HEEL SAAI, MAAR GEWOON WATER EN AF EN TOE EEN 
KOPJE KRUIDENTHEE IS HET ALLERBESTE DAT JE JOUW KIND KUNT GEVEN. 
ALS WE RANJA EN FRISDRANK NODIG HADDEN GEHAD, DAN HAD DE NA-
TUUR ONS DAARIN VAST VOORZIEN. MAAR DIT IS NIET HET GEVAL. DE NATUUR 
GEEFT ONS WATER EN KRUIDEN EN DAT IS NIET VOOR NIETS. 
Een kinderlichaam bestaat voor meer dan 80% uit water en daarmee is water misschien wel 
de allerbelangrijkste voedingsstof die er is. Het is nodig voor het uitvoeren van ALLE processen 
in het lichaam. Hierbij kun je denken aan:

 het oplossen van stoffen om ze te vervoeren naar lichaamscellen (denk bijvoorbeeld aan 
de opname van zuurstof uit de longen);

 het laten ‘drijven’ van cellen zodat ze hun werk optimaal kunnen doen omdat ze 
hierdoor met andere cellen en moleculen kunnen communiceren;

 het stabiliseren van de lichaamstemperatuur;
 het goed laten verlopen van de spijsvertering (het spijsverteringskanaal gebruikt 
ongeveer 4,5 liter water per dag);

 het vochtig houden van het lichaam (denk aan slijm en ander lichaamsvocht) zodat 
ingewanden en organen soepel over elkaar heen kunnen glijden en er geen wrijving ontstaat; 

 het doorspoelen en reinigen van de nieren zodat alle afvalstoffen goed uit het lichaam 
kunnen worden verwijderd. Heel belangrijk: je kind heeft water nodig om energie te 
kunnen maken. Zonder voldoende water geen energie!

Je kunt heel eenvoudig uitrekenen hoeveel drinken jouw kind nodig heeft door voor de eerste 10 
kilo 1 liter water aan te houden. Voor iedere kilo boven de 10 kilo houd je 50 ml water aan. Als jouw 

kind dus 25 kilo weegt, dan reken je met 1 liter plus 750 ml.  Pas wanneer je kind volgroeid is 
(vanaf ongeveer 20 jaar) kun je overstappen op de ‘volwassenen’-formule: het gewicht delen door 

30 is de uitkomst in liters.  Uiteraard is de behoefte aan vocht hoger bij warm weer, bij veel
lichamelijke inspanning en als je kind ziek is. In dat geval laat je je kind drinken zoveel het wil en 

geldt de dagelijks benodigde hoeveelheid als minimum. 

HOEVEEL DRINKEN HEEFT JOUW KIND NODIG?
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GEEF JE KIND WATER MET MINERALEN
HEEL VEEL KINDEREN WILLEN GEEN WATER DRINKEN. DIT HEEFT ER (NAAST 
HET FEIT DAT ZE VAAK OVERVOERD ZIJN MET ZOETE DRANKJES) VAAK MEE 
TE MAKEN DAT ZE INTUÏTIEF AL WETEN DAT HET WATER DAT BIJ ONS UIT DE 
KRAAN KOMT, NIET HET MEEST IDEALE WATER IS DAT JE KUNT DRINKEN. 
LOS VAN DE VELE AFVALSTOFFEN DIE HET BEVAT, IS HET ARM AAN MINERALEN 
WAARDOOR JE KIND DE KANS LOOPT OP MINERAALTEKORTEN ALS HET VEEL 
KRAANWATER DRINKT. OOK VOOR FLESSENWATER GELDT DAT HET LICHAAM DIT 
NIET GOED OP KAN NEMEN. 
Om water op te kunnen nemen in de cel zijn mineralen nodig. Van oorsprong was ons water 
rijk aan heel veel mineralen. Door de industrialisering en vervuiling van het water is ons huidige 
water behoorlijk uitgekleed en bevat het vrijwel geen voedingsstoffen en al helemaal geen 
mineralen meer. Hierdoor kan het lichaam het heel moeilijk opnemen. Het gevolg daarvan is 
dat hoe meer je drinkt, des te sneller je uitdroogt. Kinderen voelen dit vaak haarfijn aan en 
dus drinken ze zo min mogelijk. 
Een mooi voorbeeld is een klant aan wie ik (Carola) ooit een waterfilter en watermineralisator 
verkocht. Haar kinderen wilden absoluut geen water drinken, maar mochten van haar ook 
geen zoete drankjes. Dus dronken ze alleen af en toe een kopje thee en als ze echt dorst had-
den een glas water. Vanaf het moment dat ze het water filterde en er mineralen aan 
toevoegde gingen haar kinderen weer water drinken. 
Een andere reden waarom kinderen geen water willen drinken kan zijn omdat ze ineens over 
moeten stappen van hun zoete drankjes naar water. Dat is een erg grote stap. Bovendien zijn 
ze niet gek en weten ze dat de zoete drankjes nog in de koelkast staan. Met een beetje zeuren 
lukt het misschien wel om tóch dat zoete drankje te krijgen. Of als je je lippen stijf op elkaar 
houdt voor water, gaat papa of mama misschien toch wel overstag door het zoete drankje uit 
de koelkast tevoorschijn te toveren. Kinderen weten feilloos dat jij wilt dat ze voldoende drinken. 
Zeker als je net bent begonnen met overstappen kan het om die reden verstandig zijn om de 
flessen en pakken met zoete drankjes weg te halen. 
En wat drink jij zelf? Monkey see, monkey do. Kinderen imiteren hun ouders. Komen ze er-
achter dat jij zelf elke avond als zij in bed liggen een paar glazen frisdrank naar binnen giet, 
dan kun je water aanbieden wat je wilt, maar krijg je de overstap waarschijnlijk maar moeilijk 
voor elkaar. 
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ZUIVER WATER MET MINERALEN KUN JE HEEL EENVOUDIG 
ZELF MAKEN. KIES VOOR EEN GOEDE WATERFILTER (GOEDE FILTERS ZIJN 

DE FILTERS VAN BRITTA, OF, ALS JE HET IETS GRONDIGER WILT: 
HET KANGEN WATER-SYSTEEM). 

Voeg aan 1 liter gefilterd water vervolgens een half
 theelepeltje Keltisch zeezout toe (ongeraffineerd

 Himalayazout kan ook) en laat dit oplossen. Roer het geheel 
door en klaar is je water met mineralen!

LET OP: water met mineralen smaakt veel voller en zachter, 
maar mag niet zout smaken. In dat geval heb je te veel zout 

toegevoegd. 
Voor het geval je het je afvraagt: al dat zout is niet gevaarlijk 

voor de bloeddruk. In Keltisch zeezout zitten meer dan 
80 mineralen, zowel bloeddrukverhogende als bloeddruk- 

verlagende. Hierdoor wordt het bloeddrukverhogende 
effect direct gecompenseerd. Sterker nog: in 

heel veel gevallen komt een te hoge bloeddruk 
veel beter in balans door dit water.

MAAK ZELF 
WATER MET 

MINERALEN
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ZO STAP JE OVER OP WATER EN THEE 
HOE KUN JE NU HET BESTE DE OVERSTAP MAKEN VAN ZOETE DRANKJES 
NAAR WATER EN THEE? WE HEBBEN EEN AANTAL TIPS VOOR JE OP EEN RIJTJE 
GEZET

 Investeer in een goede waterfilter: kinderen vinden dit vaak mateloos interessant en wat
is er nou leuker dan zelf gefilterd water te drinken?

 Stop met frisdranken en pakjes en zakjes drinken, leng zelf limonade of diksap aan.
 Gebruik steeds minder limonadesiroop en steeds meer water.
 Wen aan thee drinken, laat kinderen zelf een smaakje kiezen en koop eventueel samen 
een mooie theedoos of doe theezakjes in een mandje.

 Laat je kind een mooie waterfles uitkiezen voor mee naar school (goed opletten 
dat-ie lekdicht is en een grote opening heeft zodat je hem goed schoon kunt maken en er 
in de zomer eventueel wat ijsklontjes in kunt doen). 

 Koop samen met je kind een aantal mooie waterkannen. 
 Maak samen gepimpt water: gooi bijvoorbeeld eens een tak verse munt en wat schijven 
citroen of sinaasappel in het water.

 Laat je kind fruit kiezen om aan het water toe te voegen.
 Wat nu niet lukt, lukt later misschien wel. Maak er dus vooral geen drama van, maar 
wees inventief en probeer het eventueel op een later tijdstip nog eens.

TIP IN HET BOEK 100% SUIKERVRIJ DRINKEN! VIND JE MEER DAN 100 SUIKERVRIJE 

EN SUIKERBEWUSTE DRANKRECEPTEN.

MEER WATER DRINKEN? ZO DOE JE DAT! 
 Zet een glas in de wc. Elke keer dat je plast, drink je ook meteen een glas water.
 Drink elke keer als je drinkt niet één glas water, maar meteen twee.
 Start de dag met een glas water en maak daarna het ontbijt.
 Maak een grote kan water en zet hem in het zicht.
 Drink uit een groter glas.
 Zorg dat je altijd voldoende water bij je hebt als je op pad bent.
 Drink op vaste tijden.
 Water of afgekoelde thee kan ook in een babyfles.
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HONGERRRRR!3.
EEN KIND IS EEN ‘MENS-IN-DE-MAAK’. DAT BETEKENT DAT ER NOG HEEL 
VEEL AAN DIENT TE GEBEUREN VOORDAT HET ‘AF’ IS. HET HEEFT LICHAME-
LIJK GEZIEN ECHT ENORM VEEL BOUWSTOFFEN NODIG. NIET ALLEEN OM 
GROTER TE WORDEN, MAAR OOK DE ONTWIKKELING VAN DE HERSENEN EN DE 
REST VAN HET LICHAAM VRAAGT VEEL GOEDE BOUWSTOFFEN. 

Zodra de tanden gaan groeien kunnen kinderen steeds meer met de pot mee gaan eten. 
Alleen is de grote vraag dan: wat kunnen ze eten en welke voedingsstoffen hebben ze nodig? 
De voedingsindustrie helpt ons hierbij uiteraard graag met handige producten-die-kinderen-
altijd-lekker-vinden en natuurlijk een (op hun producten) gerichte voorlichting. Ook het 
consultatiebureau en het Voedingscentrum doen hier driftig een duit in het zakje. 
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KINDVRIENDELIJK UIT DE 

FABRIEK
OMDAT DE OUDERS VAAK VAN TOETEN NOCH BLAZEN WETEN EN ‘SNEL 
KLAAR’ TEGENWOORDIG ERG BELANGRIJK IS (WE ZIJN TENSLOTTE ALLEMAAL 
DRUK), ONTSTAAT VOOR DE MEESTE KINDEREN AL SNEL EEN SUIKERRIJK EN 
KOOLHYDRAATRIJK VOEDINGSPATROON, BOMVOL MET FABRIEKSPRODUCTEN IN 
EEN KEKKE VERPAKKING DIE WORDEN AANGEPREZEN DOOR FAVORIETE STRIP-
HELDEN. TIJDENS DE KINDERPROGRAMMA’S WORDT GOED RECLAME GEMAAKT 
VOOR DIE PRODUCTEN EN VOORDAT JE HET WEET STAAT JOUW KIND TE SCHREEU-
WEN IN DE SUPERMARKT OMDAT HET EEN BEPAALD PRODUCT MÓÉT HEBBEN.

Helaas is de marketing er ook hier in geslaagd om ons te laten geloven dat je kind al vanaf 
heel jonge leeftijd allerlei fabrieksproducten nodig heeft. Het tegendeel is waar. Wist je dat de 
meeste moderne ‘kindvriendelijke’ producten gemaakt worden uit allerlei soorten poedertjes 
en echt geen enkel natuurlijk ingrediënt bevatten? Is dat wat je wilt voor jouw kind? Dat het 
dagelijks een flinke portie chemie binnenkrijgt? Want dat is wat er gebeurt als je voor de 
populaire kinderproducten kiest. 
Naast het feit dat dit soort producten vaak bestaan uit veel chemische ingrediënten, bevatten 
ze ook heel veel toegevoegde suikers en zoetstoffen (vaak worden producten voor kinderen 
extra zoet gemaakt). Dat betekent dus dat jouw kind in plaats van de gezonde voedingsstoffen 
en bouwstoffen die nodig zijn om sterk en groot te worden, al vanaf het prille begin van zijn 
leven wordt beroofd van het beetje reserves dat het heeft. Vergelijk het met een huis dat 
wordt gebouwd van papier en rommel. Erg stevig zal dat over het algemeen niet zijn. 
Ons advies: laat je niet in deze zoete val lokken, maar kies zo natuurlijk (en logisch) mogelijk. 
Bovendien is dit vaak veel goedkoper én lekkerder. 
Ester: ‘Kinderen verkiezen zelf vaak ook pure en onbewerkte voeding vol goede voedingsstoffen 
boven de lege voedingsmiddelen. Een mooi voorbeeld hiervan is een vriendinnetje van mijn 
dochter die altijd graag langskomt als ik weer eens soep gemaakt heb. Ik maak de soep 
helemaal zelf, met alleen verse ingrediënten. Ze zegt dan: “O, veel lekkerder dan de soep van 
mijn moeder!” Onlangs zei ze zelfs waar haar moeder en ik bij zaten: “Ja mam, haar soep is 
echt veel lekkerder dan die van jou”! Oeps…’
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WELKE VOEDING HEEFT 
  JOUW KIND NODIG?

MISSCHIEN NOG WEL MEER DAN VOLWASSENEN HEBBEN KINDEREN BE-
HOEFTE AAN GOEDE VOEDING EN VOLDOENDE VOEDINGSSTOFFEN. EEN 
KINDERLICHAAM MOET IMMERS IN TWINTIG JAAR TIJD UITGROEIEN VAN 
EEN BABY TOT EEN VOLWASSENE. DIT KOST VEEL ENERGIE EN VEEL BOUW-
STOFFEN. OOK HIER GELDT: DES TE BETER DE BASIS DIE WORDT GELEGD, DES TE 
MINDER PROBLEMEN JE KIND ZAL HEBBEN ALS HET VOLWASSEN IS. 
Een bijkomend voordeel is dat volwassen kinderen uiteindelijk vaak het voorbeeld uit hun 
jeugd naleven. Nog een reden dus om ervoor te zorgen dat je jouw kind gezonde normen en 
waarden meegeeft op het gebied van voeding en de zorg voor zijn of haar lichaam. 

BELANGRIJKE VOEDINGSSTOFFEN
NAAST WATER ZIJN DE ALLERBELANGRIJKSTE VOEDINGSSTOFFEN VOOR 
EEN KINDERLICHAAM EIWITTEN EN OMEGA 3-VETZUREN. Vaak wordt er bij kinderen 
gehamerd op het eten van veel koolhydraten ‘voor de energie’. Maar dat is niet wat een kind 
het meeste nodig heeft. Koolhydraten zijn immers geen bouwstof, maar een brandstof, en 
daarvan kun je niet groeien. Sterker nog: te veel boterhammen, pasta, aardappelen en rijst 
zorgen er vaak voor dat je kind moe, hongerig en te dik wordt. Het heeft eiwitten nodig!

EIWITTEN
ONS HELE LICHAAM IS OPGEBOUWD UIT EIWITTEN. De hersenen bestaan voor 40% 
uit eiwitten en ook botten hebben eiwitten nodig voor de flexibiliteit. Alle organen, lichaams-
weefsels en spierweefsels zijn gemaakt van eiwitten. Dat betekent dat het lichaam ook 
eiwitten nodig heeft voor reparatie en herstel.
Eiwitten helpen het lichaam bij het genereren van energie en bij het ontgiften. Daarnaast 
worden eiwitten ingezet om vitaminen en andere voedingsstoffen te transporteren door het 
lichaam en zijn ze nodig bij het maken van enzymen om voedsel te kunnen verteren. Ook 
gebruikt het lichaam eiwitten als basis voor de aanmaak van hormonen. Eiwitten zorgen 
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ervoor dat het honger- en verzadigingscentrum wordt afgeschakeld en ze zorgen voor een 
goede verzadiging. 
Verreweg de meeste mensen (en dus ook kinderen) eten maar de helft van de dagelijks be-
nodigde hoeveelheid eiwitten. En dat geeft op den duur schade aan het lichaam. Het verstoort 
heel veel lichaamsprocessen en zet vervroegd het verouderingsproces in gang omdat het 
lichaam weefsels af gaat breken om zo aan voldoende eiwitten te komen. 

DIERLIJKE OF PLANTAARDIGE EIWITTEN?
ALS JE KIJKT NAAR DE EETGEWOONTEN VAN JAGER-VERZAMELAARS EN 
NATUURVOLKEREN OVER DE HELE WERELD, dan zie je dat hun voedingspatroon 
gemiddeld bestaat uit 64% dierlijke eiwitten en 36% plantaardige voeding. (Bron: Cordain 1 
et al,  pag. 42) Ook al neigt op dit moment de trend naar vegetarisch en veganistisch, kinderen 
hebben nog steeds vooral dierlijke eiwitten nodig. Daarin is sinds de oertijd niet veel veran-
derd. Dierlijke eiwitten bevatten naast hoogwaardige eiwitten ook taurine en carnitine, twee 
belangrijke stoffen die helpen in de vetstofwisseling en bij de aanmaak van energie. Ook 
bevatten dierlijke eiwitten vitamine B12, en dat is o.a. nodig voor een gezond zenuwstelsel. 
Vaak wordt gezegd dat te veel eiwitten verzurend zouden zijn en dat je er ziek van kunt wor-
den. Eigenlijk geldt dit alleen als je kiest voor de kiloknallers en producten uit de bio-industrie. 
Dit vlees bevat een minimale hoeveelheid eiwitten en heel veel ongezonde vetten in de vorm 
van linolzuur die kunnen leiden tot ontstekingsreacties en klachten als jicht en reuma. Daar 
komt bij dat in de bio-industrie veelvuldig antibiotica wordt gebruikt en ook dat krijg je binnen 
als je voor reguliere producten kiest.

Ons advies: kies, zeker op het gebied van eiwitten, voor biologische producten. De meeste 
eiwitten vind je namelijk in de spieren van een dier. Dieren die dus veel bewogen hebben én 
die hun natuurlijke voeding hebben gegeten, leveren de meeste eiwitten en belangrijke 
omega 3-vetten. Twee voedingsstoffen die een kinderlijf in grote hoeveelheden nodig heeft. 
Dieren die de hele dag stil hebben gestaan en gevoerd zijn met granen als mais en soja leveren 
bijna geen eiwitten en alleen maar ongezonde vetten. Goedkoop is in dit geval echt duur-
koop. 
We kunnen ons goed voorstellen dat dit advies voor jou een dilemma kan zijn, want eiwitten 
zijn kostbaar. Maar het is in meerdere opzichten echt de moeite waard. Daarbij geldt voor goede 
biologische eiwitten dat je er ruim 60% minder van nodig hebt en dat dient vele doelen.
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HOEVEEL EIWITTEN HEEFT EEN KIND NODIG?
IK (CAROLA) WEET NOG WEL DAT IK VROEGER ALS KIND MAAR ÉÉN DING 
WILDE EN DAT WAS: VLEES! OOK AL VOND (EN VIND) IK HET HEEL ZIELIG VOOR 
DE BEESTEN DIE GESLACHT MOESTEN WORDEN, IK MOEST TOCH ECHT IEDERE 
DAG EEN GROOT STUK VLEES HEBBEN. HIER IN HUIS MET DE KINDEREN ZIE IK HET 
OOK: HET VLEES IS ALS EERSTE OP. 
Het is dus niet vreemd als jouw kind dagelijks de koelkast uitspit op zoek naar worst, kaas en 
andere eiwithoudende bronnen en het liefst de vleeswaren driedubbel op zijn brood doet. Dit 
komt simpelweg omdat het eiwitten nodig heeft om te kunnen groeien en ontwikkelen. 
Uiteraard is het afhankelijk van de leeftijd hoeveel eiwitten jouw kind dagelijks nodig heeft. 

Een snelle rekensom
leert dat wanneer iedereen zou 

kiezen voor biologisch vlees en vis, we 
nog maar ⅓ van de huidige veestapel nodig

zouden hebben. Bizar, nietwaar? Dat betekent ook 
dat alle dieren die over zouden blijven met gemak 

biologisch zouden kunnen worden gehouden. En dat 
betekent dat een deel van de grond en energie die nu 

worden gebruikt voor het verbouwen van soja en 
            mais voor de veevoederindustrie vrijkomt 

                               voor andere doeleinden. 
   Hoe mooi zou dat zijn?
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VOOR KINDEREN KUN JE GROFWEG DE VOLGENDE HOEVEELHEDEN PER DAG AANHOUDEN

LEEFTIJD   REGULIER PRODUCT  BIOLOGISCH PRODUCT
    (BIO-INDUSTRIE)   

0-4 jaar    100 gram    40 gram
5-8 jaar    170 gram   70 gram
9-12 jaar   235 gram   100 gram

Ook het soort eiwit waarvoor je kiest speelt een rol. Van kiloknallers heb je bijvoorbeeld meer 
dan de dubbele hoeveelheid nodig om aan voldoende eiwitten te komen. 
Over het algemeen kun je als vuistregel nemen dat een kind vanaf 7 jaar evenveel eiwitten 
nodig heeft als een volwassene. Daaronder is het iets minder en vanaf 13 jaar hebben ze de 
dubbele hoeveelheid nodig. Onthoud in ieder geval dat als je kind vraagt om eiwitten, het 
meer nodig heeft dan het nu krijgt. 
Uiteraard zal de eiwitbehoefte per kind verschillend zijn, maar de onderstaande hoeveelheden 
kun je gemiddeld aanhouden als hulpmiddel om ervoor te zorgen dat jouw kind dagelijks 
voldoende eiwitten eet. 

EIWITBRONNEN
DE BELANGRIJKSTE EIWITRIJKE VOEDINGSBRONNEN VOOR EEN KIND ZIJN: 
EIEREN, VLEES, VIS, KIP EN GEVOGELTE, WILD, NOTEN/ZADEN/PITTEN, BIJEN-
POLLEN, PADDENSTOELEN EN INSECTEN. 
Ook planten leveren eiwitten, maar dit is minimaal in vergelijking met dierlijke bronnen. Je 
moet hier dus heel veel van eten om aan de dagelijks benodigde hoeveelheden te komen. 
Daar komt bij dat de meeste plantaardige eiwitbronnen onvolledige eiwitten bevatten waar-
door je ze slim moet gaan combineren om ze volledig te maken. 
Eiwitrijke plantaardige bronnen zijn: avocado, pompoen, banaan, sesamzaad, mais, dadels 
en spruitjes. 
Peulvruchten, soja en zuivel (kaas, melk, yoghurt, kwark) zijn ook eiwitbronnen, maar de 
eiwitten uit deze bronnen kun je slechter verteren en dus ook slechter opnemen.
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De vertering van eiwitten begint al in de maag. Daar knipt het aanwezige
 maagzuur de eiwitkettingen in kleine stukjes. Helaas hebben veel mensen 

(ook kinderen) maagzuur dat te zoet is. Hierdoor worden de  eiwitten in 
de maag onvoldoende voorbewerkt (doorgeknipt) en vervolgens slechter 

verteerd. Ze liggen dan vaak ‘zwaar op de maag’.
Te zoet maagzuur wordt met name veroorzaakt door suiker, granen en 

zuivelproducten. En dat is nou net wat heel veel kinderen in grote hoeveelheden 
eten. Een andere oorzaak kan zijn dat je kind een zinktekort heeft, waardoor

eiwitten vreemd smaken. 

ALS JOUW KIND MOEITE HEEFT MET HET ETEN VAN EIWITTEN
 Kies voor licht verteerbare eiwitten als ei, kip, vis, gevogelte 

en plantaardige eiwitbronnen.
 Stop met suiker, granen en zuivelproducten en stel eens een tijdje de 

voeding samen uit groenten, fruit en eiwitten, dit verbetert 
vaak de werking van het maagzuur.

 Laat het kind water drinken met mineralen
(dit is nodig voor de aanmaak van maagzuur).

 Kies voor één eiwitsoort per maaltijd.
 Voeg zink toe in de vorm van een supplement.

MIJN KIND 
WIL GEEN 

EIWITTEN ETEN
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VETTEN
VETTEN ZIJN HEEL BELANGRIJK VOOR KINDEREN. ZE ZIJN EEN BELANGRIJKE 
BRANDSTOF. EIGENLIJK IS ONS LICHAAM VAN NATURE GEMAAKT OM OP VETTEN 
TE ‘BRANDEN’. ZE LEVEREN VEEL ENERGIE (TOT VIER KEER MEER DAN KOOLHY-
DRATEN) EN JE KOMT ZE IN ALLE LICHAAMSCELLEN TEGEN. Het buitenste randje van 
een cel bestaat altijd uit vet. Ons hart draait uitsluitend op vetten en je hebt vetten nodig om 
vetten te kunnen verteren. Ook de hersenen bestaan voor ruim 60% uit vet. 
Vetten zijn nodig voor transport van de vetoplosbare vitaminen A, D, E en K en ze worden 
gebruikt als grondstof voor de aanmaak van cholesterol, hormonen en vitamine D. Vetten 
beschermen de organen en zorgen voor een gezonde isolatielaag voor het lichaam.
Maar dat is nog niet alles. Vetten zijn ook nodig voor de motoriek en beweging. Zonder vetten 
kun je geen fijne motoriek ontwikkelen. Ook kun je bij onvoldoende vetten de verbinding tussen 
linker en rechter hersenhelft slecht maken. Dit zou kunnen resulteren in zaken als dyslexie en 
autisme. 

WELKE VETTEN ZIJN ER?
ALS HET GAAT OVER VETTEN, KUN JE GROFWEG DE ONDERVERDELING MA-
KEN TUSSEN VERZADIGDE VETTEN (VAST BIJ KAMERTEMPERATUUR) EN 
ONVERZADIGDE VETTEN (VLOEIBAAR BIJ KAMERTEMPERATUUR). Binnen deze 
vetsoorten zijn uiteraard heel veel varianten te vinden, waarvan het merendeel voor ons lichaam 
niet bepaald gezond is.
Zeker de laatste decennia is er veel reclame gemaakt voor het gebruik van plantaardige 
vetten als zonnebloemolie, sojaolie, maisolie, noten- en zadenolie en worden bijna altijd 
plantaardige vetten gebruikt in kant-en-klare producten, simpelweg omdat dit goedkoper is.
Onze huidige voedingswijze met de focus op ‘gezonde’ plantaardige oliën zorgt er dan ook 
voor dat we heel veel van die verkeerde, ontstekingsverwekkende vetten binnenkrijgen. Deze 
vind je bijvoorbeeld in margarine, halvarine, bak-en-braadboters, kant-en-klare koekjes, 
chips en fastfood. Maar ook vlees uit de bio-industrie levert veel ongezonde vetten omdat de 
dieren hoofdzakelijk gevoed worden met mais en soja. 
Het hoofdbestanddeel van deze ‘gezonde’ plantaardige olie is omega 6. Een klein beetje hier-
van kan het lichaam goed omzetten, maar de hoeveelheden waarin wij het eten zijn vaak te 
groot. Hierdoor loopt ons lichaam een veel groter risico op ontstekingsreacties en hart- en 
vaatziekten. 
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Let dan ook heel goed op de juiste verhouding tussen omega 3- en omega 6-olie in de voe-
ding van je kind. Optimaal is een verhouding van 1 omega 3 staat tot 2 omega 6 (momenteel 
is dat ongeveer 1 omega 3 staat tot 20 omega 6). Dit kun je bereiken door vooral te kiezen 
voor omega 3-rijke vetbronnen zoals biologisch vlees, biologische vis, wild vlees, biologische 
eieren en grasboter. Eventueel kun je aanvullen met een omega 3-supplement.
Vetten die je vanaf nu beter kunt vermijden: zonnebloemolie, sojaolie, maiskiemolie, saffloer-
olie, tarwekiemolie, plantenmargarines en -halvarines, teunisbloemolie, borageolie, noten- en 
zadenolie. 
Met mate gebruiken: lijnzaadolie, raapzaadolie, hennepolie, walnootolie. 

HEEFT JOUW KIND LAST VAN DYSLEXIE OF AUTISME? JE KUNT HET EFFECT HIERVAN IN VEEL 

GEVALLEN GEDEELTELIJK OF ZELFS GEHEEL TERUGDRAAIEN DOOR TOT DE LEEFTIJD VAN 21 JAAR 

MEER VISOLIE TE GEVEN AAN JE KIND. 

VISOLIE
ZEKER IN DE EERSTE LEVENSJAREN, WAARIN DE GROEI VAN DE HERSENEN 
EN HET CENTRAAL ZENUWSTELSEL CENTRAAL STAAN, HEBBEN KINDEREN 
VOORAL VEEL BEHOEFTE AAN OMEGA 3-VETZUREN DIE ONDER ANDERE TE VINDEN 
ZIJN IN VISOLIE. ZO ZIJN DE HERSENEN VOOR RUIM 60% OPGEBOUWD UIT EPA EN 
DHA, DE HOOFDBESTANDDELEN VAN OMEGA 3-VETTEN.
Een tekort aan deze belangrijke vetzuren op jonge leeftijd kan ervoor zorgen dat de groei 
wordt vertraagd en dat ook het hormonale systeem en het zenuwstelsel minder goed gaan 
functioneren. Bij kinderen herken je dat aan bijvoorbeeld problemen met coördinatie, ont-
houden en concentratie, en wanneer ze tekenen van dyslexie, autisme en ‘algehele 
onhandigheid’ vertonen. Deze vetzuren, die je voornamelijk vindt in vette vis, ondersteunen 
de hersenen bij het opslaan van informatie, houden het bloed gezond, zorgen voor elastische 
celwanden en stoppen ontstekingen. Je kunt ze dan ook eigenlijk niet genoeg geven aan je 
kind. Eet minimaal twee keer per week vette vis en gebruik grasroomboter. Ook avocado en 
walnoten bevatten veel gezonde omega 3-vetzuren, net als biologische eitjes. Eventueel kun 
je ook omega 3-supplementen geven aan je kind. 

DE BELANGRIJKSTE VETTEN VOOR KINDEREN
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OLIJFOLIE
OLIJFOLIE IS EEN PRACHTIG PRODUCT EN WORDT IN DE LANDEN RONDOM 
DE MÉDITERRANÉE NIET VOOR NIETS HET VLOEIBARE GOUD GENOEMD. 
OLIJFOLIE BEVAT HET OMEGA 9-VETZUUR EN DAT IS ONTSTEKINGSREMMEND. 
Het helpt bij de verlaging van het ldl-cholesterol en bevat heel veel bioflavonen (stoffen die 
de afweer versterken). 
Je kunt erin koken, je kunt het over de salade doen en het helpt bij veel huid- en haarpro-
blemen. Het beste kun je voor koude gerechten of gebruik op de huid kiezen voor ‘extra 
vierge’. Omdat je extra vierge olijfolie maar beperkt kunt verhitten (tot ongeveer 170 graden, 
daarboven gaan de bioflavonen kapot), kun je voor warme gerechten het beste de milde olijf-
olie kiezen. 

Voor kinderen kun je olijfolie ook heel goed inzetten op de huid. De vetten die onze huid aan-
maakt hebben namelijk ook de omega 9-vetzuren die je vindt in olijfolie. Insmeren met 

olijfolie kan dan ook helpen om allerlei huidproblemen te verlichten of op te lossen:
 VERBRANDE HUID

 EEN INSECTENBEET
 JEUK EN ECZEEM

 RUWE HUID
Ook bij ruwe babybilletjes of luieruitslag kan olijfolie verzachtend werken.

ALLERGIE
Een allergie is altijd ge-

richt op een eiwit, nooit op 
een vet. Jouw kind kan dus 

prima omega 3-supplementen 
nemen. Let er wel goed op dat de 

huls van het supplement (de 
glycerine) in dat geval niet is 

gemaakt van vis.
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KOKOSVET OF KOKOSOLIE
STEEDS VAKER IS IN DE SUPERMARKT OOK KOKOSVET OF KOKOSOLIE TE 
VINDEN (DIT IS HETZELFDE: KOKOSVET IS VLOEIBAAR BIJ HOGERE TEMPERATU-
REN EN ONDER DE 25 GRADEN IS HET VAST VAN STRUCTUUR).
Vaak wordt nog gezegd dat kokosvet een verzadigd vet is dat zorgt voor verstopte aderen en 
een verhoogd cholesterol en dat je er daarom mee op moet passen. Het tegendeel is echter 
waar: het beschermt juist tegen hart- en vaatziekten. 
Net als alle andere vetten helpt ook kokosvet om de bloedsuikerspiegel in balans te brengen 
en te houden. Het helpt om de stofwisseling goed in balans te brengen en stilt het hongerge-
voel. Ook helpt kokosolie de cellen om zonder tussenkomst van insuline toch suikers op te 
kunnen nemen. 
Hier in huis hebben we altijd een pot met kokosolie extra vierge staan voor allerhande 
huis-tuin-en-keukensituaties. Mijn (Carola) bonusdochter Alischa smeert het vaak op haar 
droge lippen, op wondjes of droge plekken op haar huid. Zelf neem ik soms een eetlepel ko-
kosvet als ik honger heb en gebruik ik het als natuurlijke deodorant (in combinatie met een 
beetje natriumbicarbonaat). Ook de dieren vinden het heerlijk om iedere dag een eetlepel 
kokosvet te eten.
Kokosvet is een hele goede doder van parasieten en wordt in veel Aziatische landen door 
genezers ingezet als wondermiddel. Ook helpt het om af te vallen of aan te komen omdat 
kokosvet gewichtsregulerende eigenschappen heeft. 
Je kunt kokosvet tot hoge temperaturen verwarmen en dat maakt het perfect om in te wokken, 
mee te bakken en in te frituren (je kunt het vet rustig een halfjaar gebruiken, kies dan wel de 
ontgeurde variant). Ook voor een gezonde variant van fondue is kokosvet perfect. 

KOOLHYDRATEN
KOOLHYDRATEN ZIJN VOOR KINDEREN EEN ENORM OVERSCHATTE VOE-
DINGSBRON. DE LOGISCHE GEDACHTE IS DAT KINDEREN VEEL ENERGIE NODIG 
HEBBEN OM TE GROEIEN EN DE HELE DAG ACTIEF TE ZIJN. OMDAT KOOLHYDRA-
TEN BEKENDSTAAN ALS ENERGIELEVERANCIER, LIGT HET VOOR DE HAND DAT 
OUDERS HET ADVIES KRIJGEN OM HUN KINDEREN VEEL KOOLHYDRATEN TE GEVEN. 
Met als gevolg dat de meeste kinderen een overkill krijgen aan boterhammen, pasta, aardap-
pelen, rijst, crackers, soepstengels en koekjes. 
Veel ouders weten niet dat (gezonde) koolhydraten ook suikers zijn. En dat de enorme hoe-
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veelheden koolhydraten die kinderen soms dagelijks naar binnen werken wel degelijk 
meetellen bij de dagelijkse hoeveelheid verorberde suikerklontjes. De gevolgen zijn inmid-
dels wel bekend. 

GOEDE KOOLHYDRAATBRONNEN VOOR KINDEREN
IN TEGENSTELLING TOT WAT WORDT AANGENOMEN, ZIJN GRANEN VOOR 
KINDEREN (EN MENSEN IN HET ALGEMEEN) NIET DE MEEST OPTIMALE 
KOOLHYDRAATBRON. OM DIE REDEN ZIJN STAPELS BRUINE BOTERHAMMEN, 
RIJST EN OOK AARDAPPELEN MINDER GESCHIKT. 
Naast het feit dat granen de aanmaak van voldoende maagzuur remmen, bevatten ze gluten 
die de darmwand aantasten. Verder beletten de anti-nutriënten in granen de opname van 
belangrijke mineralen. Daarbij bevatten al deze koolhydraatbronnen over het algemeen veel 
zetmeel en vrij weinig vezels waardoor ze behoorlijk verstorend werken op de bloedsuiker-
spiegel. Hierdoor kiest het lichaam van je kind voor een suikerrijke verbranding, en dat zorgt 
voor snelle pieken (en dalen) in de bloedsuikerspiegel. Het gevolg daarvan is dat je kind eerst 
enorm veel energie krijgt, maar daarna moe wordt en honger krijgt. Je herkent bloedsuiker-
problemen vaak aan onrustige kinderen en/of het continu op zoek zijn naar eten. 
Begrijp ons goed: kinderen hebben absoluut koolhydraten nodig, maar dit hoeft niet de 
hoofdbron te zijn van hun dagelijkse energie-inname. Idealiter haalt een kind het grootste 
deel van zijn dagelijkse lichamelijke energie uit gezonde vetten. Energie voor de hersenen en 
het centrale zenuwstelsel komt uit vezelrijke koolhydraatbronnen. 
Vetten zijn voor het lichaam veruit de beste en meest efficiënte brandstof. Uit één eenheid vet 
kan het lichaam 121 energie-eenheden maken, uit één eenheid koolhydraat maar 36. Het 
lichaam draait dan ook veel efficiënter en beter op vetten. Echter, een goede vetverbranding 
wordt alleen ingezet als de bloedsuikerspiegel in balans is. Om dat voor elkaar te krijgen is 
het belangrijk dat het lichaam zo min mogelijk snelle koolhydraten en suikers binnenkrijgt en 
in plaats daarvan kan beschikken over voldoende vezelrijke voeding. Een perfecte koolhy-
draatbron voor kinderen bestaat dan ook uit alle koolhydraten die veel vezels bevatten. Dit zijn 
de vezels uit groente, knolgewassen (behalve de aardappel) en fruit en in veel mindere mate 
de vezels uit graanproducten. Vezels uit granen trekken vooral vocht aan en helpen daardoor 
wel om een verzadigd gevoel te creëren en je ontlasting smeuïg te houden, maar ondermijnen 
als ze in te grote hoeveelheden worden gegeten vaak de gezondheid van je darmen. 
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HET BELANG VAN VEZELS IN DE VOEDING
ALS WE HET HEBBEN OVER GEZONDE KOOLHYDRATEN, HEBBEN WE HET VAN-
AF NU DAN OOK OVER DEZE VEZELRIJKE KOOLHYDRATEN. VEZELS ZIJN 
ESSENTIËLE VOEDINGSSTOFFEN MET EEN AANTAL BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN:

 Ze helpen om de bloedsuikerspiegel mooi in balans te houden. Suikers uit groenten 
en fruit zijn ingepakt in vezels (als je ze tenminste niet verwerkt tot sap). Hierdoor worden ze 
mooi gelijkmatig afgegeven en wordt een te snelle stijging van de bloedsuikerspiegel voor-
komen. Je zou vezels dan ook kunnen zien als de oplossing voor of het ‘antigif’ van de natuur 
tegen een te hoge bloedsuikerspiegel. 

 Vezels zorgen voor een goed verzadigingsgevoel. 
 Vezels helpen de darmen om voedingsstoffen aan te maken voor de darmbacteriën 

en daarmee de darmen gezond te houden.
De meeste koolhydraten die worden gegeten door kinderen (denk aan pasta, pizza, aardap-
pelen, rijst en tarweproducten) bevatten helaas nauwelijks nog goede vezels. En dat geeft de 
nodige problemen, zowel voor je bloedsuikerspiegel als voor de darmflora. 
Er zijn twee soorten voedingsvezels:

OPLOSBARE VOEDINGSVEZELS
DIT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VEZELS VOOR HET LICHAAM EN ZE ZITTEN 
VOORAL IN FRUIT, KNOLLEN, GROENTEN, EN IN MINDERE MATE IN PEULVRUCHTEN 
EN GRANEN. In onze darmen kan het lichaam uit deze vezels de zogenaamde korte-keten-vet-
zuren aanmaken die een perfecte voedingsbodem vormen voor de goede bacteriën die zich 
in de darmen bevinden. Ook helpen deze vezels bij het voorkomen en bestrijden van ziekte-
verwekkers als parasieten en schimmels in de darmen én ze helpen indirect bij de aanmaak 
van energie doordat ze de darmflora optimaal ondersteunen!

ONOPLOSBARE VOEDINGSVEZELS
DEZE VEZELS VIND JE VOORAL IN BROOD, GRAANPRODUCTEN, EN IN MINDE-
RE MATE IN GROENTEN EN NOTEN. Onoplosbare voedingsvezels zijn belangrijk omdat ze 
zich volzuigen met vocht waardoor de ontlasting soepel blijft. Doordat deze vezels zich vullen 
met vocht, geven ze ook langer een verzadigd gevoel, waardoor de neiging om steeds op-
nieuw iets te eten wordt verminderd. 
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Je hebt deze vezels dus ook nodig, maar wel in mindere mate dan de oplosbare voedingsve-
zels. In de praktijk blijkt dat de verhouding meestal is omgedraaid. 

VOEDINGSVEZELS ONDERSTEUNEN DE BLOEDSUIKERSPIEGEL
ALLE VOEDINGSVEZELS ZORGEN ERVOOR DAT DE BLOEDSUIKERSPIEGEL 
MINDER HARD STIJGT. Dit komt omdat het lichaam de beschikbare suikers uit de vezels 
dient te peuteren (denk hierbij aan een cadeautje dat goed is dichtgeplakt met plakband: je 
moet de nodige moeite doen om het uit te pakken voordat je het kunt gebruiken). Het duurt 
dus veel langer voordat de suikers uit de vezel in de bloedbaan terechtkomen.  

HOEVEEL VEZELS HEEFT JOUW KIND PER DAG NODIG? 
Dat verschilt per leeftijd. Je kunt de volgende richtlijnen hiervoor aanhouden: 

LEEFTIJD   HOEVEELHEID VEZELS PER DAG

Kinderen van 1 t/m 3  15 gram 
Kinderen van 4 t/m 8  25 gram
Kinderen van 9 t/m 13  30 gram

Bron: Richtlijn voor de vezelconsumptie. Gezondheidsraad; 2006

OP ZICH KAN JE KIND NOOIT TE VEEL VEZELS BINNENKRIJGEN, DUS DAAR 
HOEF JE NIET BANG VOOR TE ZIJN. Als het voldoende vezels eet zal het lichaam vanzelf 
een seintje geven dat het vol zit. Vezels verzadigen. Wel is het belangrijk om hierbij voldoende 
te drinken zodat de vezels niet voor verstopping zorgen maar helpen bij het samenstellen van 
een soepele ontlasting. Zoals je verderop kunt zien in de voorbeeld-dagmenu’s krijgen de 
meeste kinderen eerder te weinig dan te veel vezels binnen. 
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VEZELRIJKE PRODUCTEN

PRODUCT    VEZELS/100 GRAM  VEZELTYPE

Psyllium husk vezels/psyllium vezels 87,8 gram   Onoplosbaar
Tarwegraspoeder    42,1 gram   Oplosbaar
Rauwecacaopoeder   34 gram    Onoplosbaar
Chiazaad    34 gram    Oplosbaar
Kokosmeel    28 gram    Onoplosbaar
Knäckebröd vezelrijk   24 gram    Onoplosbaar
Lijnzaad     20 gram    Onoplosbaar
Sesamzaad    12 gram    Onoplosbaar
Havermout    12 gram    Onoplosbaar
Gedroogde vijgen   11 gram    Oplosbaar
Roggebrood    10 gram    Onoplosbaar
Studentenhaver    8,1 gram   Oplosbaar en onoplosbaar
Gedroogde abrikozen   8 gram    Oplosbaar
Gemengde rauwe noten   8 gram    Oplosbaar
Hennepzaad    7 gram    Onoplosbaar
Quinoa     7 gram    Onoplosbaar
Avocado     6,4 gram   Oplosbaar
Rozijnen     6,4 gram   Oplosbaar
Pompoenpitten    6 gram    Onoplosbaar
Linzen     5,3 gram   Onoplosbaar
Pastinaak    5 gram    Oplosbaar
Volkorenpasta    4,4 gram   Onoplosbaar
Broccoli     4 gram    Oplosbaar
Sperziebonen    3,7 gram   Oplosbaar
Schorseneren    3,3 gram   Oplosbaar  
Wortelen, rauw    3 gram    Oplosbaar
Peer     2,7 gram   Oplosbaar
Zoete aardappel/bataat   2,5 gram   Oplosbaar
Appel     2,3 gram   Oplosbaar
Banaan      2 gram    Oplosbaar



ZO KUN JE EXTRA VEZELS TOEVOEGEN 
 Voeg psylliumvezels toe aan bijvoorbeeld yoghurt, pap of een smoothie. Psylliumvezels 
zijn oplosbare vezels, ze kunnen tot wel 20 keer hun gewicht aan vocht opnemen. Eet ze 
dus ook vrij snel na het toevoegen aan het eten omdat je eten anders in een ondoor-
dringbare massa verandert. 

 Voeg tarwegraspoeder aan een smoothie toe. 
 Voeg cacaopoeder toe aan een smoothie of aan pap.
 Bak muffins met kokosmeel.
 Als je lijnzaad en chiazaad toevoegt aan een smoothie tijdens het blenden, dan blijft er 
in de smoothie weinig van over. Je proeft het dus niet, maar het levert wel veel extra 
vezels op. 

 Een avocado maakt een smoothie heerlijk romig en levert ook veel extra vezels.

Let op! Als je meer vezels aan het eetpatroon toevoegt is het heel belangrijk om 
voldoende te drinken (zie hoofdstuk 2).

WAAR ZITTEN VEEL VEZELS IN? 
Online kun je lijsten vinden met alle voedingsmiddelen en de vezels die ze bevatten. De site 
www.voedingswaardetabel.nl is daarvoor bijvoorbeeld heel overzichtelijk. 
Op de pagina hiernaast geven we je alvast de toppers onder de vezelrijke producten. 





VAN
SUIKERRIJK

NAAR
SUIKERVRIJ
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DIT ETEN DE 
  MEESTE KINDEREN 4.
ALS WE HET MET OUDERS HEBBEN OVER SUIKERVRIJ ETEN, DAN VINDEN DE 
MEESTEN DAT EEN HEEL GOED IDEE. MEESTAL KRIJGEN WE DAN EEN REACTIE 
IN DE TRANT VAN: ‘O, MAAR DAT DOEN WE AL HOOR, WE SNOEPEN BIJNA NIET EN 
WE ETEN GEZOND’. ALS WE IETS VERDER DOORVRAGEN BLIJKT DAT DE KINDEREN 
VAN DEZE BEWUST LEVENDE OUDERS ONGEMERKT TOCH NOG VRIJ VEEL SUI-
KERS BINNENKRIJGEN. 

Dat komt waarschijnlijk omdat er zoveel onduidelijkheid is op het gebied van suikers en wat 
nu wel onder suikers valt en wat niet. 
Belangrijk om te onthouden is dat je grofweg twee verschillende typen suikers kunt onder-
scheiden:
1.  De letterlijke suikers en zoetstoffen (in de suikerteller-app die je gratis kunt down-
loaden, vind je meer dan 77 namen van alle verschillende suikersoorten).
2.  Alle producten die zich in het lichaam gedragen als suiker (hierbij kun je denken aan 
snelle koolhydraten als pasta, rijst, aardappelen, chips en brood, inclusief de volkorenpro-
ducten!). In het hoofdstuk ‘Sugarchallenge voor kinderen’ vind je een overzicht van alles wat 
tot deze categorie behoort.
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SUIKER IS SUIKER IS SUIKER
EIGENLIJK BESTAAT ER NIET ZOIETS ALS ‘GOEDE EN SLECHTE SUIKERS’ OF 
‘GEZONDE EN ONGEZONDE SUIKERS’. HET LICHAAM KAN DIT NIET OP DIE MA-
NIER ONDERSCHEIDEN. DAT PROEFT ALLEEN MAAR ZOET EN MINDER ZOET EN 
GAAT OP BASIS DAARVAN DE VOORBEREIDINGEN TREFFEN DIE NODIG ZIJN OM DE 
BLOEDSUIKERSPIEGEL SNEL WEER IN BALANS TE BRENGEN. 

Of je dus suiker eet of zoetstoffen of ‘gezondere’ suikers: voor je lichaam maakt dat feitelijk 
niet veel uit. Als het ‘zoet’ proeft dan treedt gewoon het protocol ‘zoet’ in werking, ongeacht 
de bron van dit zoet. Waar het dan ook vooral om gaat is dat je de intensiteit of de zoetheid 
van datgene wat je eet en drinkt zo laag mogelijk maakt. Alleen op die manier voorkom je dat 
het lichaam het protocol ‘zoet’ uit de kast trekt, met alle gevolgen van dien. Vezels helpen 
hierbij, minder zoet en minder snelle koolhydraten ook.
Het is echt belangrijk om verstandig met suiker om te gaan, net zoals je doet met alcohol en 
sigaretten. Die laatste twee geef je ook niet aan je kind, dus waarom wel een overvloed aan 
suikers? Bewaar suiker voor speciale momenten waarop je er samen met je kind van geniet 
en kies ook daar zo veel mogelijk voor de minder schadelijke suikersoorten.
Uiteraard is en blijft de allerbeste optie om geen suiker te nemen, maar soms is er geen ont-
komen aan (en eerlijk is eerlijk: af en toe is het ook gewoon lekker!). Dus een beetje suiker 
mag van ons best, het is alleen natuurlijk niet de bedoeling dat je vanaf nu als een gek koekjes 
en cakes gaat bakken met wagonladingen aan ‘gezondere suikers’, maar dat zul je begrijpen. 
Ons advies: beperk je tot speciale gelegenheden, kies voor de minst schadelijke variant en 
geniet met volle teugen!
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DE SUIKERRANGORDE
IN VOLGORDE VAN ‘SCHADELIJKHEID’ KUN JE SUIKERS ALS VOLGT INDELEN:
1.  Witte suikers en glucose-fructosestroop: absoluut en altijd vermijden!
2.  Rietsuiker: zo veel mogelijk vermijden. Het bevat nog iets aan mineralen, en richt daar-
door minder schade aan.
3.  Agavesiroop: deze suikersoort heeft weliswaar minder invloed op de bloedsuikerspiegel, 
maar is heel slecht voor de lever vanwege het enorm hoge gehalte aan fructosesuikers, dus 
ook beter vermijden. 
4.  Stevia: stevia is een kruid dat bekendstaat om haar bloedsuikerregulerende eigen-
schappen. Of het nu wel of niet gezond is, daar zijn de meningen over verdeeld. Let er in ieder 
geval goed op dat je stevia koopt zonder toevoegingen, met name omdat het een geconcen-
treerd zoetmiddel is, is het nogal eens verdund. Kies in ieder geval voor een oplossing met 
minimaal 95% steviolglycosiden. 
5.  Imkerhoning, kokosbloesemsuiker, palmsuiker, ahornsiroop, dadelsuiker: al deze 
suikers (kies voor een goede kwaliteit) bevatten veel fytonutriënten en geven hierdoor het 
lichaam nog wat voedingsstoffen. 
6.  Gedroogde zuidvruchten als dadels, abrikozen, rozijnen, vijgen: door deze te gebruiken 
in plaats van suiker (in bijvoorbeeld baksels) heb je ook het profijt van de vezels die ze leveren. 

WAT ETEN KINDEREN ZOAL?

HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG IS HELAAS: VEEL ELLENDE. WE HEBBEN 
TWEE DOODNORMALE DAGMENU’S NAAST ELKAAR GEZET. ÉÉN MENU ZOALS 
HET VOEDINGSCENTRUM AANGEEFT EN ÉÉN MENU WAARMEE NOG STEEDS VEEL 
TE VEEL KINDEREN GEVOED (OF BETER GEZEGD GEVULD) WORDEN. BEIDE BE-
VATTEN VEEL TOEGEVOEGDE SUIKERS EN SNELLE KOOLHYDRATEN. UITERAARD 
HEBBEN WE ONZE SUIKERVRIJE VARIANT (VRIJ VAN TOEGEVOEGDE SUIKERS EN 
SNELLE KOOLHYDRATEN) ERNAAST GEZET. 
Ook voor ons was het behoorlijk schrikken. Zeker als je kijkt naar het menu dat voor heel veel 
kinderen nog steeds als ‘normaal’ wordt beschouwd. Zelfs als je al wat bewuster omgaat met 



voeding voor je kind door te kiezen voor de dagmenu’s van het Voedingscentrum, zie je dat 
er nog veel winst te behalen valt. In dat geval krijgt je kind waarschijnlijk vooral ongemerkt 
veel suikers binnen in de vorm van koolhydraten uit bronnen als brood, pasta en rijst. 
Door te kiezen voor de suikervrije variant (de recepten van ieder dagmenu vind je in Deel 6 
van dit boek) krijgt je kind gezonde koolhydraten binnen die zijn verpakt in voldoende vezels 
waardoor ze het lichaam veel minder belasten en waarbij de bloedsuikerspiegel mooi con-
stant blijft. 
Als je de voeding voor je kind slim kiest, zul je daarin beloond worden. Doordat je kind goed 
gevoed is, wordt in het lichaam de energie op een hele rustige en constante manier afgegeven. 
Het fijne effect daarvan is dat je kind rustiger en stabieler zal zijn (en daardoor minder last zal 
hebben van probleemgedrag als driftaanvallen en agressieve buien). Ook zal het beter slapen 
en veel minder op zoek zijn naar eten. 
In dit geval geldt letterlijk: je krijgt wat je geeft. Geef je ellende aan je kind, dan krijg je ellende; 
geef je voeding en aandacht, dan krijg je dit dubbel en dwars terug in de vorm van een blij en 
stabiel kind. Misschien moet je daarvoor wel af en toe nee zeggen, maar het is het waard. 
Probeer maar eens!

LET OP: belangrijk voor alle voorbeelden is dat we zijn uitgegaan van het totaal aan snelle 
koolhydraten en/of toegevoegde suikers. Suikers die voorkomen in complexe vezelstructuren 
(zoals de suikers uit hele vruchten en groenten) zijn in dit overzicht niet meegerekend. 
De Wereldgezondheidsorganisatie gaat met haar advies van een dagelijks maximum van drie 
suikerklontjes voor kinderen uit van toegevoegde suikers; wij nemen hierin ook de snelle 
koolhydraten mee omdat deze zich in het lichaam gedragen als suiker en daardoor hetzelfde 
effect hebben op de bloedsuikerspiegel. 
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DAGMENU VOOR KINDEREN VAN 1-4 JAAR

ONTBIJT 

TUSSENDOOR 

LUNCH 

TUSSENDOOR 

DINER 

TUSSENDOOR 

TOTAAL SUIKER

‘NORMAAL’ 

Pyjamapapje

Nijntje-biscuits en 
beker diksap

Bruine boterham 
met smeerworst, 
en bruine 
boterham met jam 
+ beker opvolg-
melk

Banaan en beker 
diksap

Potje Olvarit met 
groenten/vlees, 
Danoontje

Fristi

K* 

4

5

6

7

4

5

31

VOEDINGSCENTRUM 

Volkorenboterham 
met margarine en 
vruchtenhagel + beker 
halfvolle melk

Minikrentenbolletje + 
thee of water

Volkorenboterham met 
ei en volkorenboterham 
met aardbei + beker 
halfvolle melk

Kerstomaatjes en beker 
verdunde appelsap

Spaghetti met bologne-
sesaus, komkommer, 
tomaat en glas water 

Magere vla met peer

K* 

6

2

5

2

2

4

21

SUIKERVRIJ 

Bakje teffpap, 1 el 
rozijnen, 1 el nootjes, 
1 el blauwe bessen + 
glas water

Groene-draaksmoothie

Bordje met gekookt ei-
tje, ¼ avocado, stukje 
vis, 3 plakjes komkom-
mer + glas water

1 ei-muffin en beker 
thee 

Gestoomde bataat, 
groenten en kipfilet

Mandarijntje en beker 
thee

K* 

0

0

0

0

0

0

0

*K = suikerklontje, hieronder verstaan we alle toegevoegde suikers en snelle koolhydraten. 
Suikers uit duurzame vezels zijn niet meegerekend omdat deze dankzij de vezels een 
geringere invloed hebben op de bloedsuikerspiegel.
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DAGMENU VOOR KINDEREN VAN 5-8 JAAR

ONTBIJT 

TUSSENDOOR 

LUNCH 

TUSSENDOOR 

DINER 

TUSSENDOOR 

TOTAAL SUIKER

‘NORMAAL’ 

Boterham met 
hazelnootpasta, 
beker melk

Pakje Wicky, zakje 
Smoeltjes (kinder-
koekjes)
3 boterhammen,  
1 met vruchtenha-
gel, 1 met jam, 1 
met kaas + beker 
drinkyoghurt
Zakje snoepjes, 2 
glazen limonade, 1 
appel

2 opscheplepels 
pasta, 1 lepel pa-
stasaus uit pot, 
100 gram gehakt
Bakje vanillevla

K* 

5

6

11

16

5

6

49

VOEDINGSCENTRUM 

 1 volkorenboterham 
met hüttenkäse en 
drupje honing, 2 volko-
rencrackers met 
halvarine en halvajam + 
glas halfvolle melk
Appel in partjes + glas 
water

2 volkorenboterham-
men, halvarine, ketchup, 
geraspte wortel, glas 
karnemelk

Kop thee, volkorenbe-
schuit met halvarine en 
halve kiwi in plakjes

4,5 opscheplepel 
stamppot snijboontjes, 
1 gekookt ei en 1 glas 
water
Schaaltje yoghurt met 
halve kiwi in blokjes, 
handje cranberry’s

K* 

5

3

5

2

1

3

19

SUIKERVRIJ 

2 gekookte eitjes met 
een appel in partjes, 
kop thee

1 banaan, handje 
kokossnippers, 
beker water
2 speltzuurdesemboter-
hammen met 1x kaas en 
1x amandelpasta, beker 
thee

1 zelfgemaakte 
mueslireep met pure 
chocolade, kop thee, 
glas water
1 opscheplepel 
bruinerijstpasta met 3 
opscheplepels spinazie-
saus en 80 gram kip
1 frambozen-kokosijsje,
kop thee

K* 

0

0

1

2

1

0

4
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DAGMENU VOOR KINDEREN VAN 9-12 JAAR

ONTBIJT 

TUSSENDOOR 

LUNCH 

TUSSENDOOR 

DINER 

TUSSENDOOR 

TOTAAL SUIKER

‘NORMAAL’ 

Drinkontbijt 
300 ml

Flesje Frootshot, 
pakje Oreo koekjes

Tosti ham/kaas, 
1 bruine boterham 
pasta, 1 appel, 
beker chocomel 

Croissantje, 1 
banaan, 2 glazen 
limonade
2 opscheplepels 
aardappelen, 
1 hamburger, 
1 opscheplepel 
bloemkool 
¼ pudding, later 
1 glas sinas

K 

6

12

10

13

2

12

55

VOEDINGSCENTRUM 

 Schaaltje kwark (250 
ml) met 1 appel, 3 el 
muesli, 1 el halvajam, 
thee 
Schaaltje vers fruit
en glas water 

2 volkorenboterham-
men met halvarine, 
sandwichspread en 
komkommer + 1 volko-
renmueslibol met 
halvarine en 30+-kaas 
en beker halfvolle melk
Volkorenmueslibol en 
beker water

3,5 opscheplepel 
aardappeltjes, 3 
opscheplepels groen-
ten, stukje zalm 

Schaaltje magere vla 
(150 ml), 1 appel gevuld 
met 1 el rozijnen, kaneel

K 

7

4

8

3

1

10

33

SUIKERVRIJ 

Appeltaartontbijt met  
cashewroom en beker 
thee

2 zaden-kaascrackers 
met amandelpasta en 
water
Hartige pannenkoekrol-
letjes en een glas water

Smoothie met eiwitpoe-
der en handje notenmix, 
glas water, kop thee
Mexicaanse omelet-
wraps met gehakt en 
guacamole

Bakje Biogarde (250 ml) 
met ½ banaan, kokos-
rasp, zaden,  schep 
eiwitpoeder + thee

K 

0

0

0

0

0

0

0
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GEEN SUIKER TOEGEVOEGD…
FABRIKANTEN ZIJN SLIM, HEEL SLIM. ZE WETEN INMIDDELS DAT CONSUMENTEN 
STEEDS VAKER LEZEN WAT ER OP EEN ETIKET STAAT (EN DAT OOK BEGRIJPEN...). 
DAAROM GEBRUIKEN ZE MOEILIJK TE VERTALEN TERMEN EN EXTRA INFORMATIE 
OP HET ETIKET DIE MISSCHIEN WEL KLOPT, MAAR NIET ALLES VERMELDT. WEES 
DUS ALTIJD OP JE HOEDE ALS JE VERPAKTE PRODUCTEN KOOPT EN GA VOORAL 
NIET AF OP DE EXTRA INFORMATIE OP HET ETIKET. 

WAAR JE OP KUNT LETTEN
 GEEN SUIKER TOEGEVOEGD In dit geval is er gebruikgemaakt van natuurlijke suikers 

zoals in vruchtenconcentraat zitten. Het product kan daardoor wel degelijk nog steeds heel 
zoet zijn. Lees dus goed op het etiket onder het kopje ‘waarvan suiker’ hoe het werkelijk is 
gesteld met de zoetheid van het product.

 BEVAT ALLEEN NATUURLIJKE SUIKERS Ook hier kan het wel degelijk zo zijn dat er 
zoetstoffen in de vorm van dadels, honing en andere natuurlijke zoetstoffen zijn gebruikt. 
Vooral bij biologische producten is dat nogal eens het geval. Kijk dus wederom goed onder 
het kopje ‘waarvan suiker’.

 SUIKERVRIJ Hier is vaak gebruikgemaakt van zoetstoffen, check het etiket maar eens op 
aspartaam, xylitol, maltitol, stevia, sucralose, acesulfaam K, et cetera. Hierdoor zullen er geen 
suikers op het etiket vermeld staan, maar het product smaakt wel degelijk zoet én geeft een 
suikerreactie in je lichaam. Ook niet handig dus. 

 ONGEZOET Hier wordt vaak gebruikgemaakt van slimme zoetmiddelen die niet vallen 
onder de suikers of zoetstoffen zoals maltodextrine en stabilisatoren. Als dat niet het geval is, 
dan zit het product waarschijnlijk vol met natuurlijke suikers. Ook hier is het dus zaak goed de 
etiketten te lezen om te kijken wat er echt in het product zit. Het meest veilige is natuurlijk om 
zelf je zoete verleiders te maken, dan weet je zeker dat er geen ellende in zit. Maar mocht dat 
niet lukken, dan kun je met deze tips vrij snel door het suikerdoolhof heen komen.
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VOORAL DE VEZELS ZIJN BELANGRIJK
ZOALS JE HIERVOOR AL HEBT KUNNEN LEZEN, IS HET HEEL BELANGRIJK OM 
DAGELIJKS VOLDOENDE VEZELS TE ETEN. DE HOEVEELHEID SUIKER EN/OF 
ZETMEEL IN EEN PRODUCT, IN COMBINATIE MET DE HOEVEELHEID EN DE STRUC-
TUUR VAN DE VEZELS DIE HET BEVAT, BEPAALT IN GROTE MATE HET EFFECT VAN 
EEN KOOLHYDRAAT OP DE BLOEDSUIKERSPIEGEL. 

Dat verklaart waarom een stuk fruit in zijn geheel veel minder suikereffect levert dan bijvoor-
beeld geperst vruchtensap. Doordat de suikers zich nog in de vezels bevinden, moet het 
lichaam veel meer moeite doen om ze vrij te maken en daardoor komen de suikers langza-
mer vrij in de bloedsuikerspiegel. Vier sinaasappels achter elkaar eten zal maar weinig 
mensen lukken omdat de vezels vanzelf een halt toeroepen, maar vier sinaasappels drinken 
lukt wel. Ook als daar nog wat vruchtvlees doorheen gemengd is. 
Gekeken naar de verschillende dagmenu’s kun je dan het volgende zien:

VEZELS VERGELIJKEN

SOORT MENU   SUIKERKLONTJES VEZELS  VEZELS (ADH)

Normaal 1-4   31   10 gram  15-20 gram
Voedingscentrum 1-4  21   12 gram  15-20 gram
SUIKERVRIJ 1-4  0   29 gram 15-20 gram
Normaal 5-8   49   14 gram  20-25 gram
Voedingscentrum 5-8  19   26 gram  20-25 gram
SUIKERVRIJ 5-8  4   24 gram 20-25 gram
Normaal 9-12   55   16 gram  25-30 gram
Voedingscentrum 9-12  33   33 gram  25-30 gram
SUIKERVRIJ 9-12  0   38 gram 25-30 gram



HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
IEDEREEN KENT INMIDDELS WEL HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT WAARBIJ 
EEN HALF MILJOEN KINDEREN IN NEDERLAND ÉÉN KEER PER JAAR OP SCHOOL 
ONTBIJTEN. 

HET NATIONAAL SCHOOLONTBIJT BESTAAT UIT
 Tarwebolletjes  krentenbollen  volkorenbrood   halvarine   appelstroop
 jam   smeerkaas  30+-kaas   halfvolle melk   komkommer.

Wij waren nieuwsgierig en hebben even voor je uitgerekend wat zo’n schoolontbijt gemiddeld 
aan suikerklontjes bevat. Een voorbeeldschoolontbijtje samengesteld uit een aantal onder-
delen uit het aangeboden schoolontbijtassortiment levert het volgende op: 

   SUIKERKLONTJES/
   SNELLE KH
1 tarwebolletje  1
1 beleg jam  2
1 krentenbol  3
1 volkorenboterham 1
1 beleg appelstroop 3
1 beker halfvolle melk 0
1 stuk komkommer 0
Totaal suikerklontjes 10
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Het spreekt natuurlijk voor zich dat je het beste kunt streven naar zo min mogelijk suiker-
klontjes en zo veel mogelijk vezels. 
Je ziet in het overzicht op pagina 64 duidelijk dat het ‘normale’ dagmenu verreweg de mees-
te suiker bevat, maar daarmee ook meteen de minste vezels. Terwijl vezels juist zo belangrijk 
zijn om de bloedsuikerspiegel in toom te houden gedurende de dag. Het dagmenu van het 
Voedingscentrum houdt duidelijk veel rekening met de vezels, maar ligt echt nog veel te 
hoog in de suikers. Het suikervrije dagmenu scoort laag op toegevoegde suikers en snelle 
koolhydraten en hoog op vezels, en dat is wat je wilt. 
Wist je overigens dat de oermens wel zo’n 130 gram vezels per dag at? Tegenwoordig is het 
advies voor volwassenen 30 tot 40 gram vezels per dag. Zelfs dat wordt meestal niet gehaald. 
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OMDAT VEEL KINDEREN TEGENWOORDIG GEHAAST DE DEUR UIT GAAN, IS 
HET IDEE ACHTER HET SCHOOLONTBIJT DAT HET BELANGRIJK IS OM IEDERE 
MORGEN DE TIJD TE NEMEN VOOR EEN RUSTIG EN UITGEBALANCEERD 
ONTBIJTJE. MET HET SCHOOLONTBIJT WORDT DE BOODSCHAP GEGEVEN DAT 
EEN GOED ONTBIJT ZORGT VOOR:

 ENERGIE het Nationaal Schoolontbijt levert haar energie vooral in de vorm van suikers. Het 
zorgt in de ochtend direct voor een enorme suikerpiek, terwijl je beter je dag kunt starten met 
minder suikers, meer eiwitten en voedingsvezels, goede vetten en veel goede voedingsstoffen 
waar je de hele ochtend op kunt ‘branden’.

 VOEDINGSSTOFFEN tarwebrood gedraagt zich in je lichaam nog erger dan suiker en kan 
bloedsuikerspiegelstijgingen geven die tot drie keer hoger zijn dan na het eten van suiker. 
Ook in krentenbollen zitten vooral veel snelle koolhydraten. Jam en appelstroop leveren naast 
veel suiker weinig voedingsstoffen. Over melk zijn de meningen verdeeld. De komkommer 
bevat in dit ontbijt de meeste goede voedingsstoffen. Eiwitten komen in het ontbijt niet aan 
bod terwijl dat de voedingsstof is die voor kinderen het allerbelangrijkste is. 

 STOELGANG op pagina 49 kun je lezen hoe belangrijk vezels zijn voor een goede en gezonde 
stoelgang.

 Voor een GEZOND GEWICHT is het belangrijk om hoge pieken in de bloedsuikerspiegel te 
vermijden. Dit gaat niet lukken met zo’n enorme hoeveelheid snelle koolhydraten en suikers 
aan het begin van de dag. 

 LEKKER EN GEZELLIG gaan prima hand in hand met gezond! 

Zoals hiervoor beschreven is met name het gehalte aan vezels en eiwitten in de voeding heel 
belangrijk. Het Nationale Schoolontbijt levert 6 gram vezels, maar bevat bitter weinig eiwitten. 
Het brood bevat een minimale hoeveelheid eiwitten en het beleg bevat er geen. Alleen de 
melk bevat eiwitten. Doordat dit ontbijt vrijwel hoofdzakelijk bestaat uit snelle koolhydraten 
geeft het wel even verzadiging, maar zullen de kinderen al snel weer honger hebben. 
Wij denken dat dat anders kan. Anders en tóch lekker én betaalbaar! 



HET ALTERNATIEF 
SCHOOLONTBIJT

 

In dit ontbijt zitten de eiwitten in de yoghurt, maar ook 
in het ei, de kaas en de kipfilet. Het benodigde ‘zoet’ 

komt uit een of twee stukken vers fruit. 

 GEEN TOEGEVOEGDE SUIKERS EN GEEN SNELLE 
KOOLHYDRATEN IN DIT ONTBIJT. 

  SUIKERKLONTJES/SNELLE KH 
1 speltzuurdesemboterham  1 

1 beleg kaas of kipfilet  0
1 bakje ongezoete havermuesli 

    met melk/yoghurt en stukjes appel   0
1 gekookt eitje   0 
1 stuk vers fruit   0 

1 stuk komkommer   0
1 kop thee   0

Totaal suikerklontjes   1

DIT ONTBIJT LEVERT 10 GRAM VEZELS
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HET EERSTE 
  JAAR 5.
HET EERSTE JAAR VAN JOUW KIND START EIGENLIJK VANAF HET MOMENT 
DAT JE ZWANGER BENT. VANAF DAT MOMENT EET JOUW KIND MET JE MEE. 
HET IS BELANGRIJK OM HIER REKENING MEE TE HOUDEN. 

Vanaf het moment dat jouw kindje geboren wordt is het zaak om heel goed op te letten wat je 
het te eten geeft. Geloof het of niet: zelfs babyvoeding staat stijf van de suikers!
Na de geboorte, in het eerste levensjaar en vaak ook nog in het tweede levensjaar, kun je 
meestal nog wel aardig controleren wat je kind eet. Zeker als het nog geen oudere broertjes 
of zusjes heeft en niet naar een kinderopvang gaat, kun je de omgeving nog mooi klein 
houden. Na het tweede levensjaar, als ze goed lopen en steeds meer de wijde wereld ver-
kennen, wordt dit steeds lastiger.
We beginnen bij het begin en lopen in de komende hoofdstukken met je mee op de suiker-
vrije weg van jou en je kind (of misschien wel kleinkind). 
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VAN BORSTVOEDING 
TOT MET DE POT MEE ETEN

VLAK NA DE GEBOORTE LIGT DE GROOTSTE FOCUS OP DE ONTWIKKELING 
VAN DE HERSENEN (DEZE GROEIEN VAN 350 GRAM BIJ DE GEBOORTE NAAR 
1200 GRAM OP TWEEJARIGE LEEFTIJD). NET NA DE GEBOORTE GAAT DAN OOK 
ONGEVEER 74% VAN ALLE BESCHIKBARE ENERGIE NAAR DE HERSENEN. OM DIE 
REDEN IS MOEDERMELK OOK ZO BELANGRIJK. DIE BEVAT HEEL VEEL OMEGA 
3-VETZUREN DIE HELPEN BIJ DE ONTWIKKELING VAN GEZONDE HERSENEN. BOVEN-
DIEN ZIT IN MOEDERMELK EEN STOFJE DAT ERVOOR ZORGT DAT DE MEESTE 
ENERGIE NAAR DE HERSENEN GAAT, DAAR WAAR HET NODIG IS. 
Naast de ontwikkeling van de hersenen ligt in de periode vlak na de geboorte de focus op het 
centraal zenuwstelsel. Met name de motoriek is belangrijk, maar ook het goed inregelen van 
alle systemen is van belang. De darmen moeten goed gaan werken en ook het immuunsys-
teem moet snel zelfstandig indringers kunnen weren.
In het eerste jaar doorloopt het eetpatroon van jouw kindje een behoorlijk aantal stappen. Dit 
heeft ermee te maken dat het hele spijsverteringsstelsel van een baby zich nog moet ontwik-
kelen en dient te worden ingeregeld voordat het optimaal functioneert. Direct aan de 
aardappelen-groente-vlees is dan ook geen goed idee. 
Gelukkig heeft de natuur hierin voorzien in de vorm van moedermelk. Dit is dan ook de voe-
ding die wat ons betreft met stip op nummer één staat voor een baby. Helaas is dit niet voor 
iedere moeder weggelegd, maar gelukkig zijn er hele goede alternatieven. 

MOEDERMELK
HET BEGINT ALLEMAAL MET MELK. Moedermelk of borstvoeding is de meest natuur-
lijke en daardoor de meest geschikte voeding voor een kind. Het is helemaal afgestemd op 
het kind en kan daardoor makkelijk worden verteerd en optimaal worden gebruikt. Het mooie 
aan moedermelk is ook dat de samenstelling automatisch wordt aangepast aan de behoefte 
van het kind. Zo zal de melk dikker en voedzamer zijn in de eerste maanden en veranderen 
van samenstelling naarmate de baby ouder wordt en ook vaste voeding mee kan gaan eten. De 
eerste dagen (direct na de geboorte) krijgt de baby de voorloper van moedermelk: colostrum. 
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Dit bevat wat minder lactose, eiwitten en vet dan de melk die na de colostrum wordt gepro-
duceerd. Wel zit het boordevol mineralen, vitaminen en afweerstoffen (maar liefst 75%!). 
Colostrum is zeer licht verteerbaar en heeft een hoge voedingswaarde. Daarnaast werkt het 
laxerend, zodat het taaie meconium (zwarte eerste ontlasting) goed kan worden uitgepoept. 
De eerste slokken borstvoeding zijn dus al erg belangrijk!

Het advies van het Voedingscentrum is om minimaal drie maanden borstvoeding te geven, 
maar bijvoorbeeld unicef en vele verloskundigen en lactatiekundigen adviseren minimaal 
zes maanden en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert zelfs om je kindje borstvoeding 
te blijven geven tot het twee jaar oud is. Vanaf zes maanden kun je wel voorzichtig beginnen 
met bijvoeden naast de borstvoeding.  Hoe langer je borstvoeding geeft, des te meer je kind 
profiteert van alle onderstaande voordelen.

BORSTVOEDING IS…
 Rijk aan heel veel vitaminen en mineralen die nodig zijn voor de vroege ontwikkeling 
van de baby. Met name het hoge gehalte aan vitamine C en antioxidanten zorgt ervoor 
dat je kindje minder kans heeft op o.a. luchtweginfecties of middenoorontsteking.

 Rijk aan prebioticavezels die helpen bij de opbouw van een gezonde darmflora.
 Rijk aan probiotica, de gezonde darmflorabacteriën die zorgen voor een gezonde 
darmflora en daardoor o.a. bijdragen aan een sterk immuunsysteem en een goed 
werkend spijsverteringsstelsel.

 Altijd vers en direct beschikbaar, waardoor je kindje zelf kan bepalen wanneer en hoe
veel het drinkt.

 Altijd op de juiste temperatuur.
 Qua samenstelling altijd precies afgestemd op de voeding die je kindje nodig heeft.
 Heel belangrijk voor het huid-op-huidcontact met je kindje en dat heeft veel 
gezondheidsvoordelen, zowel psychisch als lichamelijk. 

VOEDING VOOR JOU, ALS JE BORSTVOEDING GEEFT
Je bent niet alleen wat je eet, als je borstvoeding geeft voed je ook vooral wat je zelf eet! De 
kwaliteit van jouw borstvoeding wordt dus bepaald door hoe jij jezelf voedt. Mocht je baby 
een reactie geven op jouw borstvoeding, dan kan het heel goed zijn dat je misschien iets 
gegeten hebt wat voor de darmen van de baby nog te lastig verteerbaar is. Alle voedingsstof-



fen die belangrijk zijn voor de baby komen van jou. Dat betekent dat je via jouw voeding kunt 
sturen en bepalen wat de baby krijgt. 

BELANGRIJK ALS JE BORSTVOEDING GEEFT
 Drink in elk geval voldoende. Dat wil zeggen zeker 2 tot 2,5 liter water of kruidenthee per dag.
 Je mag zeker 500 calorieën extra aan voeding binnenkrijgen, borstvoeding geven kost 
veel energie. Uiteraard zorg je er wel voor dat je deze extra calorieën haalt uit goede 
voeding met veel bouwstoffen en grondstoffen voor jou en je kindje en niet uit chips 
en chocola. 

 Eet gewoon wat je at toen je zwanger was. Je kindje kan in principe jouw eetgedrag 
zoals dat was tijdens de zwangerschap prima verdragen. Je hoeft dus niet ineens van al-
les te laten staan als je gewend was om dit te eten tijdens je zwangerschap.

 Alcohol, roken en suiker zijn nog steeds af te raden, net als tijdens de zwangerschap.
 Zorg voor voldoende rust en ontspanning tijdens de voedingen, maar ook 
daarbuiten. Stress werkt averechts op de productie van moedermelk.

 Zorg ervoor dat je ruimschoots voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Je kindje 
gaat altijd voor. Dat heeft de natuur zo geregeld. Als jij van bepaalde voedingsstoffen niet 
voldoende binnenkrijgt, gaat dat wat er wel is naar je kindje. Zo kunnen er bij jezelf
tekorten ontstaan. Eet dan ook gevarieerd, voldoende en gezond! 
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MOEDERMELK IS VOOR 100% VERTEERBAAR 
Het bevat het enzym chymosine, dat ervoor zorgt dat de baby de eiwitten uit moeder-

melk voor 100% kan afbreken en verteren. Hierdoor kunnen vrijwel alle baby’s geweldig 
goed moedermelk opnemen (in tegenstelling tot koemelk) en zijn er veel minder verte-
ringsproblemen. Koemelk bevat geen extra verteringsenzymen en is daardoor voor de 

meeste kinderen slecht verteerbaar. 
  

MOEDERMELK BEVAT EXTREEM VEEL OMEGA 3-VETZUREN EPA/DHA EN ARACHIDONZUUR AA 
Hierdoor kunnen de hersenen goed groeien en zal het centraal zenuwstelsel (o.a. verant-

woordelijk voor de motoriek en spierspanning) zich goed kunnen ontwikkelen. 
  

MOEDERMELK ZORGT VOOR SLIMME KINDEREN 
Bij kinderen die gevoed worden met moedermelk ligt de focus op de groei en ontwikke-
ling van de hersenen, bij kinderen die gevoed worden met koemelk ligt de focus op de 
groei van het lichaam. Dit komt doordat koemelk vrijwel geen omega 3-vetzuren bevat, 
maar wel heel veel groeihormoon (waardoor het kalfje in het eerste jaar een flinke groei-

spurt kan maken). Koemelk-kinderen zijn daardoor vaak een stuk dikker, hebben een 
slechtere motoriek en hebben meer kans op leerstoornissen. 

  
MOEDERMELK ZORGT VOOR VROLIJKE, TEVREDEN BABY’S

Het bevat veel tryptofaan, de grondstof voor serotonine (gelukshormoon) en melatonine 
(slaaphormoon). Dit resulteert in vrolijker baby’s met een gezond slaapritme. 

MOEDERMELKWEETJES!
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MOEDERMELK GEEFT ENERGIE 
Het is rijk aan taurine, een aminozuur dat helpt bij de aanmaak van energiecentrales in 
het lichaam. Als baby leg je een voorraad taurine aan in je cel-dna die je tijdens je leven 

vervolgens kunt gebruiken voor het maken van energie. Een gezonde voorraad taurine is 
dan ook van levensbelang voor baby’s en heeft grote invloed op hoe oud je kunt worden. 

Moedermelk bevat 20 keer meer taurine dan koemelk. 
  

MOEDERMELK GEEFT GEZONDE DARMEN
Het is rijk aan glutamine, een belangrijke bouwstof voor de darmwand. Gezonde darm-

wanden zorgen voor minder kans op allergische reacties op voeding, een sterker 
immuunsysteem en daardoor minder ziektes, en een betere psychische belastbaarheid. 

  
MOEDERMELK BESCHERMT TEGEN ZIEKTES

Zeker in de eerste maanden na de geboorte is het afweersysteem van de baby nog lang 
niet af. Daarom is het voor de bescherming afhankelijk van moedermelk. Moedermelk 

bevat o.a. heel veel witte bloedcellen, die bacteriën doden. Zeker het colostrum, de melk 
die de eerste dagen na de geboorte wordt geproduceerd, bestaat voor 75% uit afweer-

stoffen. 
  

MOEDERMELK VOORKOMT UITDROGING
De samenstelling van moedermelk zorgt ervoor dat de baby ook in een warm klimaat 
voldoende vocht binnenkrijgt. Koemelk bevat veel meer vaste stof dan moedermelk, 

waardoor het risico op uitdrogen toeneemt. 
  

MOEDERMELK VERKLEINT HET RISICO OP OVERGEWICHT OP LATERE LEEFTIJD
Een baby die aan de borst drinkt, doet dit afwisselend actief en wat meer passief. De 

voeding verandert daarbij van samenstelling gedurende de voedingsperiode. Uit studies 
blijkt dat dit belangrijk is voor het leren omgaan met gevoelens van verzadiging. Dit heb 
je bij flesvoeding niet. Juist het systeem van honger en verzadiging kan op latere leeftijd 

weer een rol spelen bij overgewicht.



ALS DE MOEDER VEEL SUIKER EN ZOETSTOFFEN GEBRUIKT (IN ALLE VORMEN) 
KAN DE BABY SPRUW KRIJGEN. SPRUW IS EEN SCHIMMELINFECTIE DIE WORDT 

VEROORZAAKT DOOR DE SCHIMMEL CANDIDA ALBICANS. 
Deze schimmelinfectie gedijt vooral goed waar het warm en vochtig is, 

zoals de tepel. Hierdoor kan het gemakkelijk het mondje van je baby 
infecteren, met spruw als gevolg. Je herkent spruw aan kleine witte vlekjes 
in de mond van je baby. Vlekjes die je niet kunt wegpoetsen. Je baby kan 

huilerig zijn en slecht drinken. 
Als je je aan de voedingsadviezen in dit boek houdt kun je spruw in de 

meeste gevallen voorkomen. Mocht jouw kindje er toch last van krijgen, 
eet dan in ieder geval veel kokosvet (extra vierge) en neem extra vitamine C. 

Vermijd verder ALLE granen en suikers, in ieder geval gedurende 
de periode dat je borstvoeding geeft. 

Geef je flesvoeding en krijgt jouw kindje spruw, controleer dan of er suikers of 
zoetstoffen zitten in de flesvoeding die je geeft en stap over op voeding die dit 
niet bevat. Verder kun je op de slaapkamer van de baby een klein aromabran-

dertje zetten waarin je kruidenolie van Chi laat branden. Goed zijn vooral 
keukenkruiden als oregano, tijm en lavendel. Geef je kindje verder dagelijks een 

druppeltje walnoottinctuur. 

SPRUW
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DIT EET JE ALS JE BORSTVOEDING GEEFT
 GROENTEN minimaal 500 gram per dag, meer is nog beter. Kies volop groenten (ook de 

vergeten soorten), peulvruchten, zoete aardappel, verse kruiden en knollen. Maak eventueel 
ook groentesmoothies om aan voldoende groente te komen. Belangrijk: varieer zo veel mo-
gelijk zodat je baby en jij voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. 
TIP Vind je het lastig om iedere dag 500 gram groenten te eten, maak dan eens een groene 
smoothie, combineer deze met gezonde eiwitten en vetten en je hebt een prima maaltijd. 

 EIWITTEN minimaal 400 gram eindproduct per dag. Kies voor biologische eiwitten van 
dieren die bewogen hebben. Eet zeker drie keer per week vette vis. Vis bevat veel taurine en 
dat heeft de baby o.a. nodig voor de aanmaak van energiecentrales in het lichaam. 

 OMEGA 3 zorg ervoor dat je minimaal 3 keer per week vette vis eet en slik daarbij een 
goed supplement. Je hebt zeker 10 gram omega 3 per dag nodig, meer kan ook geen kwaad. 
Overige gezonde vetten: eet lekker roomboter, olijfolie en kokosvet.

 DRINKEN liefst water en kruidenthee, zo min mogelijk cafeïne (ook geen zwarte thee) en 
bij uitzondering ongezoet vruchtensap, eventueel aangelengd met water.

 GRANEN kies bij voorkeur voor de glutenvrije granen, zoals boekweit, kastanjemeel, 
kokosmeel, notenmelen. 

 VERMIJD suikers (in alle varianten), bewerkte voeding (denk aan E-nummers), te veel 
gewoon keukenzout (kies Himalayazout of Keltisch zeezout), gluten en glutenhoudende 
producten, koemelk en bij voorkeur ook andere zuivelproducten. 

WIST JE DAT
WIST JE DAT ZEKER DE EERSTE VIER JAAR DE KANS OP HET ONTWIKKELEN VAN 

AUTO-IMMUUNZIEKTES BIJ KINDEREN VEEL GROTER IS? Om die reden adviseren we je om 
jouw kind tot de leeftijd van 4 jaar geen zuivel en geen gluten te geven. Hiermee ondersteun je de 

vorming van gezonde darmen, een gezond spijsverteringssysteem en een gezonde weerstand. 
Bijkomend voordeel is dat je kind dan direct veel minder rommel krijgt. Als je borstvoeding geeft 

komt dit ook bij je kind, dus zolang je voedt is het in ieder geval belangrijk dat je ook zelf zuivel- en 
glutenvrij eet. Vanaf 4 jaar kun je er dan voor kiezen om wel zuivel/gluten te geven.
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ALS JE GEEN BORSTVOEDING KUNT GEVEN
Soms is het door omstandigheden niet mogelijk om je kindje zelf te voeden. De eerste stap in 
dat geval is het zoeken naar een goede lactatiekundige die jou hierin kan begeleiden. Soms 
is met wat goede tips of kleine ingrepen borstvoeding dan toch mogelijk! Een goede lactatie-
kundige vind je via La Leche League. 
Veel moeders die geen borstvoeding kunnen geven voelen zich enorm schuldig. Toch hoeft 
dat niet. Verreweg de grootste oorzaak voor het feit dat borstvoeding niet goed op gang komt 
of te weinig voedingsstoffen bevat voor je kindje is een gebrek aan grondstoffen in jouw lichaam.
Je lichaam beschermt jou dus voor te grote tekorten. Iets waar je alleen maar dankbaar voor 
kunt zijn. 
Is dit bij jou het geval, weet dan dat het in ieder geval belangrijk is dat je extra goed voor jezelf 
zorgt. Op die manier kun je de ontstane tekorten sneller inlopen en kun je bij een volgende 
baby wellicht wel borstvoeding aanbieden. 

GOEDE ALTERNATIEVEN VOOR BORSTVOEDING
Verreweg de meeste flesvoeding is gebaseerd op koemelk. Toch is koemelk niet de allerbeste 
keuze voor een baby. De eiwitkettingen uit koemelk zijn enorm lang en zijn daardoor voor een 
baby heel lastig te verteren. Daar komt bij dat koemelk veel meer droge stof bevat dan 
moedermelk waardoor er een risico bestaat dat je kindje uitdroogt. Ons advies is daarom om 
te kiezen voor andere alternatieven.

DONORMELK
Een prachtig alternatief is donormelk: moedermelk van een andere moeder. Omdat in elk 
geval het eerste halfjaar borstvoeding de voorkeur heeft is er een netwerk waar moeders 
elkaar helpen met donormelk. Natuurlijk krijg je dan melk van een moeder van wie je niet 
weet of ze net als jij bewust en gezond leeft en zichzelf optimaal voedt. Toch is dit nog altijd 
beter dan welke andere melk dan ook. 

Op WWW.MOEDERMELKNETWERK.NL kun je kijken waar dit bij jou in de buurt wordt aangeboden. 
Op Facebook zoek je naar de groep ‘donormelk.aangeboden.gezocht’.
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VERSE PAARDENMELK
Paardenmelk is qua verteerbaarheid de dierlijke melk die het meest in de buurt komt van 
moedermelk. Het wordt door de meeste baby’s vrij makkelijk opgenomen. Het bevat heel 
veel afweerstoffen en andere voedingsstoffen die belangrijk zijn voor je baby, zoals vitamine 
A, B, C en E. Het is iets minder vet dan moedermelk, dus je kunt er het beste omega 3-olie 
aan toevoegen zodat je baby voldoende vetten binnenkrijgt. Ook bij baby’s met eczeem kan 
verse paardenmelk helpen. 
Paardenmelk (kies voor de melk en niet voor de poedervorm) is ingevroren te bestellen via 
internet. Het beste googel je op ‘paardenmelkerij’ voor een goed adres bij jou in de buurt. 

GEITEN- OF SCHAPENMELK
Na paardenmelk is melk van geiten of schapen een goede optie. De eiwitketens van deze 
melk zijn minder lang dan die van koemelk en daardoor ook nog goed te verteren voor de 
baby. Kies ook hier weer voor verse geiten- of schapenmelk, liefst de rauwe melk van grasge-
voerde biologische geiten of schapen. 

KOEMELKVOEDING
Flesvoeding van koemelk is tegenwoordig van een hoge kwaliteit, maar het blijft lastiger te 
verteren. Vooral voor koemelk geldt dat het heel veel problemen kan geven bij jouw baby. 
Hierbij kun je denken aan krampen, allergische reacties als eczeem, diarree, niet goed groeien, 
spugen, astmatische klachten. Baby’s die koemelk krijgen kunnen onrustig zijn. Dit komt 
doordat de eiwitten uit koemelk voor een baby enorm lastig te verteren zijn en omdat koe-
melk geen enzymen bevat die helpen bij de vertering ervan. Daarbij komt dat koemelk veel 
vaste stof bevat waardoor de baby uit kan drogen omdat hij minder vocht en mineralen 
binnenkrijgt. Wat ons betreft is koemelk daarom de minst geschikte optie als het gaat om 
flessenvoeding. 
Mocht je desondanks toch kiezen voor koemelk, gebruik dan wederom verse, rauwe melk 
van grasgevoerde biologische koeien. 
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VUL FLESVOEDING ALTIJD AAN
Mocht je gedwongen zijn om te kiezen voor alternatieve voeding voor jouw baby, kies dan de 
optie die voor jou het beste is en vul die als je voor dierlijke varianten kiest aan met de belang-
rijke voedingsstoffen die wel in moedermelk zitten, maar niet of minder in dierlijke melk:

 glutamine voor gezonde darmen;
 tryptofaan voor de aanmaak van dopamine en serotonine;
 taurine voor de aanmaak van voldoende energiecentrales en een 
gezond afweersysteem;

 omega 3-vetzuren;
 arachidonzuur AA.

Maak de voeding aan met water met mineralen zodat je kindje tot op celniveau goed gevoed 
wordt (de mineralen zorgen ervoor dat de cellen het water en de voeding goed op kunnen 
nemen). Dit water maak je door in 1 liter water een half theelepeltje Keltisch zeezout op te 
lossen. 
Om de verteerbaarheid van de melk te bevorderen voeg je een klein scheutje citroensap toe.

WEL OF GEEN RAUWE MELK VOOR JOUW BABY?
MOEDERMELK IS RAUWE MELK EN DAT HEEFT EEN REDEN. RAUWE MOEDER-
MELK, MAAR OOK RAUWE MELK VAN KOEIEN EN PAARDEN, BEVAT O.A. 
LACTOFERRINE, EEN ENZYM DAT NIET TEGEN HOGE TEMPERATUREN KAN. 
Lactoferrine is een natuurlijk antibioticum dat jouw baby beschermt tegen bacteriën, schim-
mels, parasieten en virussen. Zeker zolang het immuunsysteem van jouw baby nog niet 
volledig ‘af’ is heeft het dit enzym heel hard nodig. 
In gekookte melk is de lactoferrine gedood en niet meer werkzaam. Om die reden is het be-
langrijk dat wanneer je ervoor kiest om jouw baby gekookte melk te geven, je dit aanvult met 
lactoferrine uit een supplement. Hierdoor beperk je eczeem- en luchtwegklachten bij je kindje. 
In rauwe melk is de lactoferrine nog actief en hoef je deze niet toe te voegen. 
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Als je baby last heeft van reflux is óf de eiwitstructuur van 
de voeding niet goed (vaak te lang) óf je geeft te veel 

voeding in één keer waardoor de baby voeding teruggeeft. 
Het kan een goede oplossing zijn om over te stappen 

van koemelkvoeding (als je dat geeft) naar een ander type 
voeding. Verder kun je wat citroensap toevoegen aan de 
melk om te helpen bij de vertering. Geef tot slot minder 

voeding en ga vaker en korter voeden.

REFLUX
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PAPJES EN HAPJES
ROND DE VIERDE MAAND BEGINT DE DARMFLORA VAN EEN BABY TE VERAN-
DEREN. EEN BEETJE AFHANKELIJK VAN WANNEER JOUW KINDJE ERAAN TOE IS EN 
WANNEER DE TANDJES BEGINNEN MET GROEIEN KUN JE TUSSEN DE VIERDE EN 
ZESDE MAAND VOORZICHTIG PROBEREN OM JE KINDJE AF EN TOE WAT FRUIT TE 
GEVEN NAAST DE BORSTVOEDING OF FLESSENVOEDING. DAN ZIJN HET IMMUUN-
SYSTEEM, DE VERTERING EN DE MOTORIEK VAN JE KINDJE KLAAR VOOR VASTERE 
VOEDING.

Begin met fruit… en wacht met groente tot ongeveer de zesde maand omdat je anders het 
afweersysteem te veel prikkelt (en dat kan allergische reacties geven). Fruit, en dan vooral 
bessen, is lichter verteerbaar dan groenten en bevat meer essentiële suikers en fructose dan 
groenten. Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. 
Een goede richtlijn die je kunt aanhouden is dat je kunt beginnen met vaste voeding als je 
kindje tandjes krijgt. Op die manier leert het op een speelse manier om het voedsel in de 
mond heen en weer te bewegen en daarna te gaan kauwen. Eerder starten met bijvoeden 
kan overgevoeligheden voor bepaalde voeding of spijsverteringsklachten opleveren. En puur 
praktisch is het ook fijner omdat tandjes toch wel heel handig zijn. 
Je kunt gepureerd voedsel geven of je kunt de (zachte stukjes) voeding ongepureerd aanbie-
den. Bij veel natuurvolkeren is het zo dat de moeder het eten voorkauwt. Mocht je dus ergens 
onderweg zijn, dan is dat een prima oplossing. 
Zoals gezegd kan je kind nu het voedsel in de mond heen en weer bewegen en zo een beetje 
kauwen. Gepureerde voeding heeft als voordeel dat het sneller eet en dat je verschillende 
voedingsmiddelen gemakkelijk kunt mengen. Toch heeft het de voorkeur om per maaltijd 
één ding aan je kind te geven en het te laten kauwen. Dit heeft ermee te maken dat je het 
smaakcentrum, maar ook het immuunsysteem van jouw kind, nog helemaal dient te 
programmeren. 
Net als bij een computer gaat dit het beste door het stukje voor stukje nieuwe informatie te 
geven. Door voldoende variatie aan te bieden, maar tegelijkertijd geen voedingsmiddelen te 
mengen (dus geen doperwtjes-met-worteltjes-en-appelmoes-menu), bouw je het snelst 
een goede ‘database’ op waardoor je op latere leeftijd minder kans hebt op spijsverterings-
problemen en het weigeren van voeding. Bied dingen ook meerdere dagen achter elkaar aan 
zodat het immuunsysteem de kans krijgt om alles goed te leren kennen en documenteren.
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Het immuunsysteem ontdekt zo welke voeding ‘veilig’ is en zonder gedoe doorgelaten kan 
worden in het lichaam. Te veel drukte in de zin van vreemde voedselcombinaties, maar ook 
op gebied van geur-, kleur- en smaakstoffen, kan zorgen voor over-alerte reacties van het 
immuunsysteem. Vanaf ongeveer een jaar kun je voeding gaan mengen. 

ZELF KAUWEN IS BELANGRIJK
DOOR JE KINDJE ZO VEEL MOGELIJK ZELF TE LATEN KAUWEN PROEFT HET 
NIET ALLEEN MEER VAN DE VOEDING DIE JE GEEFT (HEEL GOED VOOR DE ‘VOEDINGS-
DATABASE’), OOK DE AANMAAK VAN DARMWAND- EN MAAGCELLEN WORDT 
HIERDOOR GESTIMULEERD.
Als een kindje zelf leert pakken, voelen, in de mond stoppen en kauwen is dat ook goed voor 
de ontwikkeling, de motoriek en het zelfvertrouwen. Wissel daarom zachte stukjes af met 
gepureerde voeding zodat je kindje rustig kan wennen. Eventueel kun je ook wat groenten 
stomen zodat ze zachter worden voordat je het geeft.
Vanaf 6 maanden kun je starten met groenten. Groenten kun je het beste in de ochtend ge-
ven en fruit beter in de middag, dit past goed bij het bioritme van je baby. Begin met een paar 
kleine hapjes. Kijk hoe je kind reageert, niet elk kind is op hetzelfde moment al toe aan bijvoe-
den. Reageert je kindje er niet fijn op, dan kun je dit bijvoorbeeld merken aan krampjes, 
verstopping, diarree of restjes onverteerde voeding in de ontlasting. Probeer het dan gewoon 
wat later weer eens. 

WEETJE
Het programmeren van het 

immuunsysteem van je baby 
begint al tijdens de zwangerschap. 

Hoe gevarieerder je dan eet, 
des te beter je het immuunsysteem 

van de baby traint op wat normaal is. 
Hierdoor krijgt jouw baby een

veel betere acceptatie van voeding 
en loop je minder risico 

op allergische 
reacties.



MET DE POT MEE ETEN
VANAF ONGEVEER 8 MAANDEN IS HET IMMUUNSYSTEEM VAN JOUW KINDJE 
GOED GENOEG INGERICHT EN KAN HET STEEDS BETER OMGAAN MET NIEUWE 
VOEDINGSMIDDELEN ZONDER DAT HET EEN ALLERGISCHE REACTIE GEEFT. 

VOEDING VANAF 4 MAANDEN
Borstvoeding plus zacht fruit zoals stukjes banaan, appel, peer, avocado (appel en peer kun je kort 
koken als het te hard is).

VOEDING VANAF 6 MAANDEN
Groenten, gepureerd of in zachte kleine stukjes. Bijvoorbeeld: wortel, pompoen, bloemkool, 
broccoli, venkel, courgette, knoselderij, zoete aardappel. Fruit: appel, peer, avocado, banaan (appel 
en peer kun je kort koken als het te hard is). Mocht je hier stoppen met het geven van borstvoeding, 
voeg dan af en toe ook wat vis of visolie toe. 

VOEDING VANAF 8 MAANDEN
Nu kun je eventueel wat peulvruchten geven zoals sperziebonen, snijbonen of peultjes en ook knol-
len zoals wortel, pastinaak, bietjes en zoete aardappel zijn perfect. Fruit: je kunt nu ook perzik, 
mango en nectarine toevoegen.
Let op: peulvruchten als bruine bonen, witte bonen en capucijners zijn nog te zwaar verteerbaar.

VOEDING VANAF 9 MAANDEN
Voeg vanaf nu ook eens wat vis, vlees of ei toe. Vis is lichter verteerbaar dan vlees. Kies liever voor 
rundvlees dan varkensvlees. Fruit: probeer vanaf nu ook eens iets lastiger verteerbare vruchten-
soorten als kiwi, citrusfruit, druiven of bessen uit. Eventueel frambozen en aardbeien, maar deze 
verteren minder goed, dus misschien merk je dat je daarmee beter nog even kunt wachten. 

VOEDING VANAF 12 MAANDEN
Met granen kun je eventueel beginnen vanaf 12 maanden en dan het liefst glutenvrije granen van-
wege de verteerbaarheid en het voorkomen van beschadigingen van de darmwand van de baby. 
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Ook paddenstoelen, zaden en noten kunnen vanaf nu gegeven worden, mits ze goed fijngemalen 
zijn. 
Granen zijn voor een baby enorm belastend omdat de gluten in granen, maar ook de lectines die 
veel granen (ook de volkorengranen) bevatten, de darmwand beschadigen en daardoor intoleran-
ties en allergieën kunnen veroorzaken. Er zijn zelfs onderzoeken die aantonen dat er een verband 
zou kunnen bestaan tussen het ontstaan van diabetes type 1 bij kinderen en het eten van glutenhou-
dende granen op jonge leeftijd. Ons advies is om die reden om met het geven van glutenhoudende 
granen in ieder geval te wachten tot het vierde levensjaar (het beste is om alle gluten te vermijden, 
maar als je kind er goed op reageert kun je het vanaf dan geven). 
Glutenhoudende granen zijn: tarwe, spelt, rogge, gerst en kamut en producten die hiervan worden 
gemaakt zoals pasta, brood, soepstengels et cetera. 
Glutenvrije granen zijn: boekweit, rijst, mais, gierst, amarant en quinoa

CULINAIR UIT EEN POTJE
DE BABY EN PEUTER VAN NU GAAN IEDERE AVOND UIT ETEN. WERKELIJK DE 
MEEST WAANZINNIGE MAALTIJDEN-IN-EEN-POTJE ZIJN ER TE KOOP: VAN 
ITALIAANSE RISOTTO MET TONIJN EN BROCCOLISCHOTEL MET KALKOEN TOT EEN 
VISPANNETJE EN TORTELLINI MET HAM EN KAAS. 
Toch bevat een kant-en-klaar potje babyvoeding niet hetzelfde als jouw zelfgemaakte voe-
ding voor je baby. Het eerste grote nadeel is direct al dat alle voedingsstoffen zijn gemengd 
waardoor het immuunsysteem van jouw kindje enorm wordt uitgedaagd en belast. Geef je je 
kind alleen potjes, dan krijgt het bovendien veel minder voedingsstoffen binnen en zeker niet 
van dezelfde kwaliteit als wanneer je zelf verse voeding voor je kind bereidt. 
Potjes babyvoeding voldoen aan strenge eisen, een potje is daarom niet per definitie slecht 
en kan natuurlijk ook best eens uitkomst bieden, onderweg of wanneer je zelf iets eet wat 
totaal ongeschikt is om aan je baby te geven. Toch kun je dit ook eenvoudig voor zijn door op 
een ander moment voeding in te vriezen in handige porties. Zo kom je nooit voor onverwachte 
momenten te staan waarop je geen voeding voorhanden hebt. 

WARM DE ZELFGEMAAKTE MAALTIJDEN VOOR JE KINDJE (OF POTJES) NOOIT OP IN DE MAGNETRON. 

DE MAGNETRON MAAKT DE BELANGRIJKE VOEDINGSSTOFFEN STUK EN DAT IS NATUURLIJK ZONDE! 



 Jij bepaalt de ingrediënten.
 Jij bepaalt wanneer je kindje welke voedingsmiddelen eet. Zoals je hiervoor kunt lezen 
zijn sommige voedingsmiddelen pas later beter geschikt en verteerbaar voor je kindje.

 Je kunt werken met enkelvoudige ingrediënten (één ding per keer) om zo een sterk 
immuunsysteem te bouwen.

 Je kunt alles vrij van suikers en andere zoetstoffen maken.
 Jij bepaalt de verhouding van de ingrediënten. Zo kun je kiezen voor veel meer 
groenten dan aardappel, pasta of rijst. In potjes is deze verhouding vaak andersom en 
dat levert onnodig veel snelle koolhydraten (= suikers) op. 

 Jij bepaalt of en in welke mate je de voeding pureert. Potjes zijn vaak heel glad 
gepureerd en hebben nauwelijks nog textuur. Als je zelf mengt kun je het wat grover laten 
zodat je kindje nog smaken kan herkennen en zijn motoriek kan oefenen.

 Potjesvoeding bevat weinig gezonde vetten. Bij zelf maken kun je deze vetten 
toevoegen (bijvoorbeeld een lepeltje visolie, erg gezond!).

 Zelf maken is goedkoper. En met een beetje praktisch inzicht heb je zó een lekkere 
voorraad in je vriezer. 

VOORDELEN VAN ZELFGEMAAKTE VOEDING  
             TEGENOVER POTJESVOEDING

EEN PAAR VOORBEELDEN VAN DE VOORDELEN 

VAN VERS GEMAAKTE VOEDING TEN OPZICHTE 

VAN KANT-EN-KLARE POTJESVOEDING.



VOORDEEL
Een hele banaan en een halve avocado bevatten samen maar 
liefst 8,4 gram vezels. In de avocado zit daarnaast nog eens 18 
gram aan gezonde vetten. Vezels en vetten zorgen er samen 
voor dat de bloedsuikerspiegel veel minder hard stijgt. Naast 
het feit dat deze verse variant dus geen toegevoegde suikers 
bevat waardoor de bloedsuikerspiegel beter in blans blijft, krijgt 
je kindje ook belangrijke vezels en gezonde vetten binnen.

VOORBEELD 1 FRUITHAPJE

INGREDIËNTEN
22% banaan, 

21% witte druivensap, 19% peer, 
17% sinaasappelsap,

7,5% ananassap, 7,5% appel, 
4% tapiocazetmeel, 

2% rozenbottel, vitamine C

AANTAL KLONTJES SUIKER 
PER POTJE 7

NADEEL      
Het potje bevat 22 % banaan en 7,5 % appel. 
Daarnaast alleen fruitsap. Daarom is het ingedikt met 
tapiocazetmeel, een snelle koolhydraat. Fruitsap bevat 
geen vezels, de hele vrucht wel. De totale hoeveelheid suikers 
én de snelle koolhydraten zullen de bloedsuikerspiegel snel 
laten stijgen. 

ZELFGEMAAKT
INGREDIËNTEN

banaan, avocado

AANTAL KLONTJES SUIKER IN 
200 GRAM 0

OLVARIT GEMENGD FRUIT, BANAAN/PEER, 
200 GRAM

 UIT EEN POTJE

1 BANAAN, ½ AVOCADO, 200 GRAM
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VOORDEEL
Als je zelf groenten kiest, kun je groenten combineren die niet 
allemaal snelle koolhydraten bevatten. Wortelen bevatten van 
nature meer suikers, als je deze combineert met een vezelrijke 
groente als broccoli, zal de bloedsuikerspiegel minder snel 
stijgen. Het ene suikerklontje in dit potje zorgt door de ruime 
hoeveelheid vezels en de eiwitten en vetten uit het vlees voor 
een minimale bloedsuikerspiegelstijging.

VOORBEELD 2 AVONDMAALTIJD GROENTEN/VLEES

INGREDIËNTEN
55% groente (wortel, erwt, prei), 

18% aardappel, water, 
8% rundvlees, raapolie, peterselie, 

basilicum

AANTAL KLONTJES SUIKER 
PER POTJE 0

AH BIOLOGISCH MAALTIJDHAPJE, AARDAPPEL MET 
RUNDVLEES, WORTEL EN ERWT, 250 GRAM  

 

NADEEL      
Het potje bevat in totaal 55% groenten en 8% rundvlees. 
Daarnaast bevat het nog 18% aardappel. Omdat er in dit potje 
alleen maar zetmeelrijke groenten met elkaar worden gecom-
bineerd, zal dit in het lichaam meer effect hebben op de 
bloedsuikerspiegel. 

ZELFGEMAAKT
INGREDIËNTEN

50 gram wortelen, 
100 gram broccoli, 
50 gram courgette, 
20 gram aardappel, 
30 gram rundvlees

AANTAL KLONTJES SUIKER IN 
250 GRAM 0

UIT EEN POTJE
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VOORDEEL
Als je dezelfde verhoudingen vlees, groenten en pasta zou 
aanhouden en je zou deze maaltijd zelf maken, dan kom je op 
veel minder snelle koolhydraten en dus in totaal minder suiker 
uit. Deze maaltijd bevat dan geen suikerklontjes. Qua koolhy-
draten levert deze maaltijd uitsluitend langzame koolhydraten 
op, die de bloedsuikerspiegel dus aanzienlijk minder snel 
doen stijgen. De koolhydraten in deze maaltijd leveren het 
equivalent van 3,5 suikerklontje op. Dat is bijna de helft van de 
kant-en-klare maaltijd én het zijn in dit geval dus langzame 
koolhydraten. Qua voedingsvezels levert deze maaltijd ook 
nog eens ruim 5 gram op. 

VOORBEELD 3 AVONDMAALTIJD PASTA

INGREDIËNTEN
Groenten 69,7% (tomaat 50,4% op ba-
sis van geconcentreerde puree, wortel 

10,5%, ui, selderij), spaghetti 15,2% 
(harde tarwe,griesmeel, eiwit), rund-

vlees 9,2%, aardappel, gemodificeerd 
maiszetmeel, olijfolie, plantaardige oliën 

(koolzaad, zonnebloem), knoflook, 
suiker, zout, aroma’s.

AANTAL KLONTJES SUIKER PER POTJE 6

HERO BABYCHEF SPAGHETTI BOLOGNAISE,
230 GRAM

 

NADEEL      
Schijn bedriegt! De 69,7% groenten uit dit potje lijkt heel veel, 
maar is afkomstig uit tomatenpureeconcentraat en wortel. 
Beide zeer snelle koolhydraten en dus direct suiker. Daarnaast 
bevat de maaltijd pasta, die, zeker als het geen volkorenpasta 
is, ook een hele snelle koolhydraat is. Het totaal aantal koolhy-
draten in deze maaltijd levert maar liefst het equivalent van 
6 suikerklontjes op, omdat er in totaal maar 3,2 gram aan 
voedingsvezels in zitten. 

ZELFGEMAAKT
INGREDIËNTEN

35 gram bruinerijstpasta, 35 gram 
kip, 160 gram gemengde groenten 
(courgette, tomaat, champignons)

AANTAL KLONTJES SUIKER IN
200 GRAM 3,5

UIT EEN POTJE
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SUIKER IN VOEDING VOOR DE 
       ALLERKLEINSTEN

OOK DE VOEDING VOOR DE ALLERKLEINSTEN STAAT AL BOL VAN DE SUIKERS, 
SNELLE KOOLHYDRATEN EN ZOETSTOFFEN. HIERDOOR KRIJGT JOUW KIND 
VAAK ZONDER DAT JE ER ERG IN HEBT DAGELIJKS VEEL TE VEEL SUIKER BINNEN. 
WE HEBBEN DE TOPPERS VOOR DE ALLERKLEINSTEN VOOR JE OP EEN RIJTJE 
GEZET, MET EEN GEZOND ALTERNATIEF. 

*Onder suikerklontjes verstaan we alle toegevoegde suikers en snelle koolhydraten. 
Suikers uit duurzame vezels zijn niet meegerekend omdat deze dankzij de vezels een 
geringere invloed hebben op de bloedsuikerspiegel.

PRODUCT 

PYJAMAPAPJE 
DANOONTJE 100 G
BRUINE BOTERHAM MET JAM
BRINTA MET MELK
NIJNTJE DREUMESBISCUIT 2 ST.
LIGA BERENBISCUITS, 3 ST.
BEKER OLVARIT FRUITSAP (200 ML)
KRENTENBOL
BEKER CHOCOLADEMELK (200 ML)
OLVARIT GROENTEFESTIJN RIJST/KIP 

SUIKER-
KLONTJES*

4 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
5 
2

SUIKERVRIJ ALTERNATIEF

Havermoutpap
Bakje fruitsalade
Glutenvrij rozijnenbroodje met banaan
Havermout met amandelmelk en appel
Halve appel in stukjes
Stukjes komkommer
Beker thee
Kleine banaan
Glas amandelmelk
Verse prak met broccoli/bataat/kip
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OPVOLGMELK EN ANDERE DRANKJES
GEEF ZOLANG JE BORSTVOEDING GEEFT LIEVER GEEN ANDER VOCHT. ZO 
BLIJFT DE PRODUCTIE VAN JOUW BORSTVOEDING OP PEIL. BOVENDIEN BEVAT 
BORSTVOEDING ALLES WAT JE BABY NODIG HEEFT. GEEF JE GEEN BORSTVOEDING 
MEER, DAN KUN JE KIEZEN VOOR WATER OF KRUIDENTHEE.

OPVOLGMELK, WEL OF NIET HANDIG?
VEEL MOEDERS HEBBEN HET IDEE DAT ZE DE MOEDERMELK MOETEN VER-
VANGEN ZODRA HUN KINDJE MET DE POT MEE GAAT ETEN. HET ARGUMENT 
HIERVOOR IS DAT EEN KIND CALCIUM EN ZUIVEL NODIG HEEFT OM GOED TE KUNNEN 
GROEIEN. 
Maar Joris Driepinter is allang achterhaald. Een kind heeft inderdaad mineralen (maar vooral 
eiwitten en omega 3-vetten!) nodig om te groeien, en die haalt het veel makkelijker uit verse 
groenten, fruit en natuurlijke eiwitbronnen als vis, gevogelte, vlees, eieren, noten, pitten en 
zaden. Dat is de voeding waar ons lichaam voor is gemaakt.
Het is waar dat melk veel calcium bevat. Toch kan ons lichaam maar 5% van de calcium uit 
melk beschikbaar maken voor opname, terwijl de calcium uit groente voor 99% beschikbaar 
gemaakt kan worden en dus veel makkelijker kan worden opgenomen. Daar komt bij dat de 
eiwitten uit melk voor de meeste kinderen echt lastig te verteren zijn. 
Ook de melksuiker, lactose, kan na het eerste levensjaar steeds moeilijker verteerd worden 
omdat veel kinderen niet of minimaal beschikken over het enzym lactase dat hiervoor nodig 
is. Dit enzym neemt bij de meeste mensen in de darmen af naarmate er meer vaste voeding 
wordt gegeten. Gevolg: darmkrampen, stinkende winden en ontlasting, en huidproblemen 
(om nog maar niet te spreken van alle slapeloze nachten). 
Moedermelk hoeft dus niet vervangen te worden. Het principe van moedermelk is dat het je 
baby een prachtige start geeft, maar zodra jouw kindje goed kan kauwen, heeft het geen 
melk meer nodig en kun je het naar hartenlust voeden met verse groenten, fruit en vooral veel 
gezonde eiwitten uit vis en af en toe vlees en vetten. Uiteraard kun je er zelf voor kiezen om 
nog zo lang mogelijk borstvoeding ernaast te blijven geven, maar vervang dit zeker niet door 
koemelk of, erger nog, door opvolgmelk terwijl je baby al goed met de pot mee kan eten. 
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DE WERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE ADVISEERT VOOR ALLE KINDEREN BORST-
VOEDING TOT DE ZESDE MAAND. DAARNAAST ADVISEREN ZE OM BORSTVOEDING TE 
BLIJVEN GEVEN TOT HET KIND MINIMAAL 2 JAAR OUD IS. DIT DOE JE NAAST BIJVOEDING. 
Omdat er een wildgroei aan vervangende melkproducten voor moedermelk dreigde te komen, heeft 
de Wereldgezondheidsorganisatie in 1981 maatregelen genomen, in de vorm van de Internationale 
Code voor het op de Markt brengen van Vervangingsmiddelen voor Moedermelk. Dit om te voorko-
men dat voor deze voeding een marketingmachine zou ontstaan. Hierdoor mocht er geen reclame 
meer gemaakt worden voor babyvoeding. Vindingrijk als ze is, heeft de voedingsindustrie hiervoor 
een oplossing bedacht in de vorm van opvolgmelk. Daarvoor gold immers geen reclameverbod! 
De boodschap werd dat het heel gezond, maar vooral ook logisch is om je kind na 6 maanden borst-
voeding of zuigelingenvoeding opvolgmelk te geven. Door de verpakkingen gelijk te houden en te 
nummeren werden logische vervolgstappen gecreëerd en wederom was de consument blij met het 
gegeven advies: de opvolgmelk ging als zoete broodjes over de toonbank. De reactie hierop was dat 
de Wereldgezondheidsorganisatie al vrij snel aangaf dat opvolgmelk ongeschikt is als vervanging 
voor babymelk. Het zou te veel eiwitten bevatten en te weinig essentiële vetzuren, zink, vitamine B en 
ijzer in vergelijking met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ook Unicef 
schaarde zich achter de mening van de Wereldgezondheidsorganisatie. De producenten van de ver-
schillende soorten opvolgmelk doen je uiteraard graag geloven dat opvolgmelk wél het beste voor je 
kindje is. Hierdoor weten veel ouders helaas niet beter dan dat je elke zoveel maanden overstapt op 
de volgende soort opvolgmelk. Echter, de gezondheidsclaims die worden geuit door de voedingsin-
dustrie zijn niet gebaseerd op degelijk onderzoek. In de onderzoeken die zijn gedaan is de opvolgmelk 
vergeleken met gewone koemelk. Appels met peren vergelijken dus. 

KORTOM opvolgmelk, maar ook peutermelk, is een prachtig staaltje marketing, maar is absoluut niet 
nodig. Sterker nog: het bevat in vergelijking met gewone zuigelingenvoeding te weinig belangrijke 
voedingsstoffen en staat vaak stijf van de suiker. Het is dus eerder schadelijk dan gezond. Het aller-
beste is dan ook om zo lang mogelijk borstvoeding te geven totdat je de overstap kunt maken naar 
met-de-pot-mee-eten. 
Krijgt jouw baby flesvoeding? Blijf dit dan gewoon door geven terwijl je langzaam het normale eten 
opbouwt. Ter indicatie een overzicht van de hoeveelheid toegevoegde suikers in opvolgmelk.

OPVOLGMELK EN PEUTERMELK, WEL OF NIET NODIG?
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AANBEVOLEN ML

PER DAG

500 ml
300 ml
300 ml
300 ml

NUTRILON

8
5
5
4

HERO

8
5
4
4

AH BIOLOGISCH 

7 
4
niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

KABRITA (GEIT)

8
5
niet verkrijgbaar

niet verkrijgbaar

AANTAL KLONTJES PER DAGOPVOLGMELK

2
3
4
5



92

SUGARCHALLENGE     
   VOOR KINDEREN 6.
ONZE VISIE IS DAT JE NIET JONG GENOEG KUNT BEGINNEN MET HET AAN-
BIEDEN VAN ZO MIN MOGELIJK SUIKERS EN SNELLE KOOLHYDRATEN. IN DE 
KINDERTIJD LEG JE NIET ALLEEN DE BASIS VOOR EEN GEZOND EN STERK LICHAAM 
OP LATERE LEEFTIJD, JE LEERT OOK EETGEWOONTEN AAN EN ONTWIKKELT DE 
SMAAK.
In de puberteit zal dit waarschijnlijk allemaal (of in ieder geval voor een groot deel) aan de 
welbekende laars gelapt worden, maar dat is niet erg. Zeker als een kind kan bogen op een 
gezond lichaam en een gezonde basis, herstelt het lichaam vrij snel van ongezonde uitstap-
jes. Daar komt bij dat veel kinderen na de puberteit automatisch de gewoonten die ze kennen 
van vroeger, van thuis, over zullen nemen. Zeker als ze zelf kinderen krijgen. Het is dus echt 
een langetermijnproject. Voor kinderen is de Sugarchallenge (als je het goed aanpakt) heel 
leuk om te doen. Ze zullen misschien wel even morren omdat ze geen suikers meer mogen, 
maar als je er een spel van maakt zul je zien dat juist zij het meest fanatiek worden. Regelmatig 
ontvangen we mailtjes van trotse ouders van wie het kind een spreekbeurt houdt op school 
over suikervrij eten of die door hun kinderen op de vingers getikt zijn omdat ze het even niet 
zo nauw namen met de spelregels. 

WEES ZOALS LUUK, DENK IN MOGELIJKHEDEN
Zelf zal ik (Carola) nooit Luuk vergeten. Luuk, 11 jaar, zat in de laatste groep van de basis-
school waar ik twee lessen heb verzorgd over suiker. Aan het einde van de eerste les heb ik de 
kinderen uitgedaagd om een weekje zonder suiker te eten. Het grappige is dat veel kinderen 
wel mee wilden doen, maar bang waren dat hun ouders het af zouden keuren en misschien 
wel boos zouden worden… Daarnaast werd natuurlijk direct gekeken naar wat er allemaal niet 
meer zou kunnen die week. 
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Excuses als ‘mijn oma is deze week jarig en dan moet ik taart mee-eten’ of ‘ik moet iedere 
week sporten en mijn moeder zegt dat ik dan suiker moet hebben’ of ‘ik ben morgen jarig, 
dan kan ik niet trakteren’ kwamen natuurlijk al snel naar boven. Maar achter in de klas zat 
Luuk. Duidelijk gewend om te denken in oplossingen in plaats van in problemen. Hij dacht 
even diep na en stelde me vervolgens de vraag: ‘Mag ik dan wel macaroni met kaas?’ Ja, dat 
mocht (voor kinderen is het allemaal iets minder streng). ‘En mag ik dan ook een tosti na het 
sporten?’ Ja, dat kon ook, maar dan wel met speltbrood en zonder ketchup. ‘En rodekool met 
aardappelen en vlees?’ ‘En yoghurt?’ Zo kreeg ik het hele weekmenu voor mijn kiezen en met 
een paar aanpassingen hier en daar besloot Luuk dat het wel ging lukken. 
Deze reactie is tekenend voor heel veel mensen. Er zijn mensen die denken in oplossingen en 
kijken naar wat er nog wel allemaal mogelijk is en er zijn mensen die denken in problemen, in 
wat er niet meer mag. Veel kinderen zijn creatief en in voor nieuwe dingen, maar worden vaak 
geremd door hun ouders. Realiseer je dit als je aan dit suikervrije avontuur begint, denk samen 
in oplossingen en wees lastige momenten voor. 

FASE 1 DE VOORBEREIDINGEN (10 DAGEN)

VOOR VOLWASSENEN ADVISEREN WE OM COLD TURKEY DE STAP TE MAKEN 
VAN SUIKERRIJK NAAR SUIKERVRIJ. VOOR KINDEREN DOEN WE HET IN 
STAPJES. VEEL KINDEREN KOMEN UIT EEN ONTZETTEND SUIKERRIJKE OMGE-
VING EN ALLES IN ÉÉN KEER OMZETTEN IS DAN VAAK TE VEEL. DOOR HET PROCES 
IN VIJF STAPPEN TE DOEN (EN ER EEN SPELLETJE VAN TE MAKEN DOOR DE SPEL-
KAARTJES IN DE OMSLAG VAN HET BOEK TE GEBRUIKEN), BEGRIJPT JE KIND WAAR 
HET OM GAAT EN ZAL HET MEE WILLEN HELPEN. IEDERE STAP DUURT STEEDS 
TWEE DAGEN. IN DE DAAROPVOLGENDE DAGEN KOMT ER EEN NIEUWE STAP BIJ. 
NA TIEN DAGEN BEN JE DAN ZOVER OM DE STAP NAAR SUIKERVRIJ TE MAKEN.

 STAP 1 Vervang alle frisdranken, vruchtensappen, zuiveldrankjes, diksappen, limonades 
en fruitsmoothies door water met mineralen. Hiermee elimineer je in één klap ruim 40% van 
de dagelijkse suikerinname.
DOE DIT ALS VOLGT

 Halveer iedere dag het aantal glazen zoet drinken en laat voor de andere helft een glas 
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  DAAN, ZOON VAN ESTER (14)  
Ik eet nu al 3 jaar zo min mogelijk suiker en gluten. Ik merk vooral dat ik nooit meer echt ziek ben 
geweest sinds ik zo eet. En als ik nu een keertje wel weer veel suiker of gluten eet merk ik dat ik 

bijvoorbeeld buikpijn krijg. Op school vinden ze het wel grappig wat ik altijd allemaal meeneem in mijn 
lunchtrommel en ze willen ook graag proeven, dus ik vind het eigenlijk wel chill dat we zo eten.

  STERRE, DOCHTER VAN ESTER (12)  
Toen ik 9 was gingen we zo min mogelijk suiker en gluten eten. Nu weet ik goed zelf wat ik wel en niet 
kan eten. Ik vind zo eten geweldig. Als we foto’s van vroeger kijken was ik best dik. Nu niet meer sinds 
wij zo eten. Natuurlijk maken we uitzonderingen. Als we bijvoorbeeld ergens wat gaan drinken eten we 

het koekje erbij. Maar ik wil het graag zo houden. 

  YOSHUA, BONUSZOON VAN CAROLA (15)  
Toen mijn vader samenkwam met Carola was ik te dik. Ook had ik veel last van neurodermitis (een 

soort van eczeem) en bronchitis. Ik hield van pizza, pasta en Kentucky Fried Chicken en at regelmatig 
bij Mc Donalds en Subway. In het begin moest ik heel erg wennen aan het nieuwe eten van Carola, 

vooral aan de vele groenten, en dat we thuis geen suiker meer aten. Maar ik merkte wel dat ik steeds 
minder honger kreeg en: ik werd dunner! Nu ben ik zelfs de dunste in de klas en vind ik het eten van 

Carola lekker. Als ze een paar dagen in Nederland is, dan mis ik haar eten echt. Ook heb ik bijna geen 
last meer van mijn neurodermitis en is mijn bronchitis veel minder geworden. Af en toe eet ik nog wel 

fastfood, maar heel vaak heb ik er eigenlijk geen zin meer in. Volgend jaar tijdens de kookles op school 
wil ik ook suikervrije recepten van Carola gaan koken. 

  ALISCHA, BONUSDOCHTER VAN CAROLA (12)  
In het begin vond ik het best vervelend dat Carola suikervrij en gezond wilde eten. Ik moest ook heel 
erg wennen aan het eten van Carola. Maar nu vind ik het heel lekker en vind ik het eigenlijk een enorme 
verbetering met wat ik gewend was. Ik heb veel minder honger en kan me door het andere eten op 
school veel beter concentreren. Ook ben ik slanker dan de kinderen in mijn klas en ik heb nog geen 

pukkels, terwijl de meeste kinderen in mijn klas echt helemaal onder zitten. Samen met Carola heb ik 
ook ontdekt dat ik lactose-intolerant ben en zij heeft me geholpen om mijn voeding aan te passen 

zodat ik nu geen buikpijn meer heb. Ik krijg nu van haar af en toe gezonde chocolade, echt zo lekker! 

DIT ZEGGEN ONZE KINDEREN OVER SUIKERVRIJ
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water drinken. Doe het bijvoorbeeld zo: er mag pas een glas zoet drinken worden gedronken 
als er een glas water is gedronken.

 Leng iedere dag het zoete drinken aan met meer water totdat er vrijwel geen smaak meer 
aan zit.

 Koop een mooie waterfilter (zelf gebruiken we een Britta-kan) en laat je kind daarin water 
filteren. Voor op school zijn de gekleurde waterfilterflessen van Waterbobble erg leuk.

 Koop een aantal waterkannen die je op de aanrecht kan zetten en doe daarin water met 
mineralen (zie pagina 36) en een paar schijfjes citroen, sinaasappel of ander fruit.

 Investeer in een mooie bidon om mee te nemen naar school of naar het sporten en laat je 
kind deze zelf uitkiezen.

 STAP 2 Stop met alle kant-en-klare toetjes, yoghurtjes, vla, puddinkjes, kwark, ijsjes, 
zuiveldrankjes. Hiermee elimineer je nog eens 15% van de dagelijkse suikerinname. 
TOETJESTIPS
Toetjes zijn, zoals zoveel dingen, aangeleerd gedrag. Het hoeft eigenlijk helemaal niet. Sterker 
nog: het is eigenlijk ook veel beter om het niet te doen. Zeker niet als je kiest voor zuivel en/of 
suiker. Deze twee verstoren namelijk de aanmaak van maagzuur en daarmee de spijsverte-
ring. Vlak na een maaltijd is dat dus niet zo handig. Ons advies: geef een toetje op een ander 
moment, bijvoorbeeld om 16 uur of een uurtje na de maaltijd (veel kinderen hoeven het dan 
niet meer omdat ze nog vol zitten). 

 Geef je kind een stuk fruit als dessert.
 Kies voor volle yoghurt, Griekse of Bulgaarse bijvoorbeeld, met daarin wat vers fruit.
 Maak eens een fruitsalade met verse (ongezoete) slagroom.
 Maak zelf in een handomdraai de heerlijkste ijsjes met een bevroren banaan (gebruik hier-

voor een rijpe banaan die je in plakjes een nachtje in de diepvries legt) en wat vers fruit of een 
beetje yoghurt. 

 Maak zelf chocolademousse met een avocado, banaan en een beetje cacaopoeder.

 STAP 3 Haal samen met je kinderen alle keukenkastjes leeg en haal alle spullen die suiker 
of zoetstoffen bevatten eruit. Bepaal samen wat jullie met de spullen gaan doen:

 Teruggeven aan de winkel (als ze nog niet gebruikt zijn).
 Naar de voedselbank brengen of geven aan iemand die er nog wel voor kiest om suiker te 

eten.
 Schenken aan de school voor een speciale gelegenheid.
 Zelf bewaren voor een speciale gelegenheid. (Tip: zet ze in dat geval uit het zicht; grote 



kans dat ze uiteindelijk vergeten worden en dan kun je ze met een gerust hart alsnog weg-
doen.)

 Waar je kind erg veel moeite mee heeft om weg te doen: laat je kind het met jou ruilen voor 
een gezondere optie (laat het daarbij uit een aantal gezonde opties kiezen).
Bedenk voor ieder product dat je weggooit een gezondere variant en ga deze samen inkopen 
(zie de tabel in bijlage 1 waarin je veel alternatieven vindt ter vervanging).

 STAP 4 GA ANDERS OM MET HET ETEN VAN BROOD
Met name tarwebrood gedraagt zich in ons lichaam als suiker. Het laat zelfs de bloedsuiker-
spiegel tot drie keer sneller stijgen! Daar komt bij dat het enorm veel gluten bevat die de 
darmen kunnen beschadigen. Bovendien zit in bijna al het beleg dat op brood gaat suiker of 
zoetstof. 
In de meeste andere Europese landen wordt brood bij de maaltijd gegeten terwijl we in 
Nederland maar liefst twee broodmaaltijden kennen. Helaas is ons huidige brood zo bewerkt 
dat het weinig voedingswaarde meer bevat en eerder ons lichaam verstoort dan ondersteunt. 
Minderen in broodconsumptie is echter voor veel mensen lastig, want brood is verslavend en 
‘even snel een boterhammetje uit het vuistje’ is ook vaak heel makkelijk. Een boterham sme-
ren is door de meeste kinderen snel gedaan als ze honger hebben. Gelukkig zijn er heel veel 
lekkere en snelle alternatieven. 

 STAP 5 BEDENK SAMEN LEKKERE ONTBIJTJES
Een goed ontbijt is het halve werk. Dit is niet alleen aangetoond door onderzoek, maar is ook 
duidelijk merkbaar aan je kind. Maar al te vaak worden kinderen met een lege maag en een 
plak ontbijtkoek op het schoolplein achtergelaten. Ook zijn er veel kinderen die de ochtend 
starten met een suikerrijk ontbijt. Hierdoor begint je kind direct al met een enorme bloedsui-
kerpiek met als gevolg concentratiestoornissen, druk gedrag of juist vermoeidheid en honger. 
Met een goed ontbijt kun je dit voorkomen. 

 EN WAT IS ER NOU LEUKER DAN SAMEN MET JE KIND (OF ZELF) EEN AANTAL 

LEUKE ONTBIJTJES TE BEDENKEN DIE ÉN WEINIG TIJD KOSTEN ÉN EEN GOEDE 

BASIS LEGGEN VOOR DE REST VAN DE DAG?
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TIPS

 Kies vanaf nu voor speltbrood in plaats van tarwebrood. Let wel op: veel 
speltbroodsoorten bevatten nog behoorlijk wat suikers. Kijk of je een goede 

bakker kunt vinden waar dit niet het geval is. De allerbeste optie is ambachte-
lijk gebakken speltdesembrood. Kijk bij speltbrood uit de supermarkt altijd 

even goed op het etiket of het wel om puur speltbrood gaat, vaak bestaat het 
brood toch nog voor een groot deel uit tarwe.

 Help je kind om de boterham te beleggen met een 
gezonde portie eiwitten en als het kan ook met wat groenten. 

 Eet per dag nog maar één broodmaaltijd, bied bij de andere 
twee maaltijden geen brood meer aan. 

DEZE HELPEN JE OM JE 
KIND MINDER EN OP EEN ANDERE 

MANIER BROOD TE LATEN ETEN.
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FASE 2 DE SUIKERVRIJE FASE (30 DAGEN)

DIT IS DE SUGARCHALLENGE WAARBIJ JE 30 DAGEN SUIKERVRIJ GAAT ETEN. 
OMDAT KINDEREN NOG IN DE GROEI ZIJN EN DAARDOOR MEER NODIG HEBBEN 
DAN VOLWASSENEN, ZIJN DE REGELS HIER EN DAAR WAT SOEPELER. 
Uiteraard kun je er voor jezelf voor kiezen om de regels voor kinderen aan te houden of om de 
Sugarchallenge-basisregels te handhaven. Ook kun je kiezen voor een combi, waarbij je voor 
de kinderen de soepeler regels handhaaft en voor jezelf de strengere. Je kunt natuurlijk ook 
je kind laten kiezen als het oud genoeg is. 

DE SUGARCHALLENGE-BASISREGELS*
 Eet waar mogelijk verse producten: groente, fruit, verse kruiden, vis, gevogelte, af en toe 
vlees, noten, zaden, af en toe sojaproducten, zuivel van schaap of geit en gezonde granen. 

 Pas iedere maaltijd de vuistregel toe voor alle voedingsstoffen: 1 vuist met eiwitten, 1 vuist 
knollen of oergranen en 2 vuisten groente en vul aan met voldoende gezonde vetten. 

 Combineer (langzame) koolhydraten altijd met een eiwit of voldoende gezonde vetten. 
 Kies voor de volle producten en vermijd lightproducten. 
 Eet drie maaltijden per dag en snack niet tussendoor. 
 Eet fruit bij of na de maaltijd en neem maximaal 3 porties fruit per dag. 
 Drink dagelijks voldoende water met mineralen. 
 Eet iedere dag voldoende gezonde vetten! 
 Eet niets meer na 21.00 uur. 

*VOOR KINDEREN GELDT DE VOLGENDE UITBREIDING
 Al het brood anders dan tarwebrood of brood waarin tarwe is verwerkt mag! 
(Tip: kies volkorenspelt(desem)brood, roggebrood, roggevolkorencrackers.)

 Alle pasta anders dan pasta waarin tarwe is verwerkt mag! 
(Tip: kies voor speltpasta, boekweitpasta, rijstpasta.)

 Zilvervliesrijst mag!
 Er mag gezond gesnackt worden.
 Besluit wat voor jou en je gezin de uitzonderingen zijn. Bijvoorbeeld jullie eigen 

TIP HEB JE EEN KIND MET OVERGEWICHT OF WIL JE ZELF GRAAG EEN PAAR KILO’S KWIJT, 

HOUD DAN DE SUGARCHALLENGE-BASISREGELS AAN. 
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verjaardagen, sinterklaasavond of wat meer soepelheid tijdens jullie vakantie. Deze uitzonde-
ringen zorgen ervoor dat het leuk blijft.

De suikervrije fase houd je minimaal 30 dagen vol (langer mag natuurlijk altijd). Na deze 
30 dagen kies je er zelf voor of je op dit niveau verder wilt gaan, of dat je de overstap maakt 
naar een suikerbewuste leefstijl. Mocht je een kind hebben dat nog af dient te vallen of wil je 
zelf nog wat extra kilo’s kwijt, blijf dan in de suikervrije fase totdat je doel is bereikt. Is dit niet 
het geval, dan kun je nu ook doorgaan met fase 3 van de Sugarchallenge: de suikerbewuste 
fase. 

GEZONDE SNACKS
  handje nootjes

 stuk fruit
 stuk komkommer

 handje kokossnippers
 stukje kaas

 roggecracker met amandelpasta 
(vanaf 4 jaar)

 wortel
 bakje volle yoghurt met fruit

 gekookt eitje
 stukje gerookte kipfilet
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FASE 3 VAN SUIKERVRIJ 
   NAAR SUIKERBEWUST

VANAF DE SUIKERVRIJE FASE GELDT DE VOLGENDE UITBREIDING 
VAN DE SPELREGELS

 Eet maximaal 1 gezond tussendoortje op een dag (dit is een uitbreiding op de 
basisspelregels).

 Eet eventueel maximaal 2 volkorenspeltboterhammen per dag en beleg ze duimendik 
met een gezonde portie eiwitten en groente (dit is een uitbreiding op de basisspelregels). 

 Geniet maximaal 20 procent van de tijd van de gezondere suikersoorten en eet 80 procent 
suikervrij. (In de praktijk komt dit erop neer dat je gedurende de week jouw suikervrije 
leefstijl handhaaft en in het weekend wat extra kunt doen.)

 Kies op de momenten dat je bewust kiest voor zoet voor de natuurlijke zoetstoffen 
stevia, koudgeslagen biologische honing, kokosbloesemsuiker, palmsuiker, 
yakonsiroop, rijststroop of gedroogde zuidvruchten zoals abrikozen, dadels, vijgen, 
bananen en rozijnen.

 Drink eventueel maximaal 1-2 glazen versgeperst vruchtensap of smoothies per week. 
 Blijf zo veel mogelijk weg van zoete dranken als frisdrank, alcohol of aanmaaklimonade.
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KINDEREN BEGRIJPEN AL HEEL SNEL VEEL MEER DAN WIJ VAAK DENKEN! ONBEKEND 
MAAKT ONBEMIND, DUS HET IS HEEL BELANGRIJK OM NIET ZOMAAR ANDERS TE GAAN 

ETEN, MAAR JE KIND DUIDELIJK TE VERTELLEN WAAROM JE DIT DOET. 
 

Hoe leg je nu simpel en eenvoudig aan kleine kinderen uit wat suiker is en wat suiker doet? 
WE HEBBEN EEN VOORBEELDVERHAAL VOOR JE GEMAAKT

‘Alles wat jij eet, daar maakt jouw lijf suikerklontjes van. Die suikerklontjes zorgen ervoor dat je 
genoeg energie hebt om te spelen, naar school te gaan en ook om te ademen en te bewegen. 

Het is dus belangrijk dat je genoeg eet om genoeg suikerklontjes te maken. 
Als je dingen eet waar al heel veel suiker in zit, dan hoeft je lijf dat er niet meer van te maken. 
Daar wordt je lijf een beetje lui van. Je kunt dus beter dingen eten die voor je lijf lastig zijn om 

suikerklontjes van te maken, dan blijft je lijf lekker fit. Een soort gym voor je lijf. 
Ook zit er in je lijf een klier. Dat is een moeilijk woord voor een ding dat kleine beetjes sap maakt. En 
dat sap is heel belangrijk. Dit heeft je lijf nodig om die suikerklontjes op te bergen in je lijf voor als je 

ze nodig hebt. Als je heel hard moet rennen of als je gaat sporten bijvoorbeeld. 
 

Als die klier de hele dag sapjes moet maken om suikerklontjes op te bergen, dan wordt-ie hartstik-
ke moe. Als dat heel vaak gebeurt, bijna elke dag, dan wordt-ie zo moe dat-ie op een gegeven 

moment geen zin meer heeft om die sapjes te maken. Dan kun jij geen suikerklontjes meer 
opbergen en daar ga je je helemaal niet lekker van voelen. 

Jij voelt je het lekkerst als je klier goed zijn werk kan doen. En de klier voelt zich het lekkerst 
als-ie maar een paar keer per dag sapjes hoeft te maken. Zo blijven jullie samen fit. 

 

VERHAAL IN 

KINDERTAAL
HET SUIKERMONSTER





JOUW
SUIKERVRIJE

GEZIN
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HOERA, 
  1 JAAR! 7.

ZEKER ALS JE JE KIND GRAAG ZONDER SUIKER OPVOEDT, LEIDT DIT NOGAL 
EENS TOT DISCUSSIES. DE OPA-EN-OMA-GENEN GEVEN ZICH NOU EENMAAL 
NIET ZO SNEL GEWONNEN. 
Maar dat is niet het enige: je bent niet altijd thuis, je bent niet altijd bij je kind en je kunt je kind 
niet 24 uur per dag behoeden voor het eten of drinken van suiker. Dat is een illusie. Focus je 
hier wel op dan zul je bedrogen uitkomen. De kunst is om de ideale balans te vinden tussen 
thuis, waar de basis goed is, en de rest van de wereld van je kind. De buitenwereld wordt 
steeds groter, het heeft dan ook geen zin om je zorgen te maken over alles wat je kind eet 
naarmate het ouder wordt. De eerste jaren zijn kinderen vooral thuis. Buitenshuis bestaat de 

NU JE KIND BABY-AF IS, BEGINT DE FASE WAARIN HET ECHT VOLLEDIG MET 
DE POT MEE KAN ETEN. EEN BELANGRIJKE FASE, WANT HIERIN WORDT DE BASIS 
GELEGD VOOR HET EETGEDRAG VAN JOUW KIND VOOR DE REST VAN ZIJN OF HAAR 
LEVEN. MAAK JE ER EEN SUIKERJUNK VAN DOOR HET VEEL KANT-EN-KLARE 
KINDERPRODUCTEN TE GEVEN OF LEER JE HET OM ECHTE EN PURE VOEDING TE 
WAARDEREN? WIJ OPTEREN VOOR HET LAATSTE.

Met meer eet-zelfstandigheid voor je kind nemen ook het ‘gedoe’ en de suikerdruk van de 
mensen om je heen toe. Een goed voorbeeld is natuurlijk opa en oma bij wie de opa-en-oma-
genen door het lijf gieren en die ijverig hun best doen om hun kleinkind te verwennen met 
allerhande zoetigheden. Want wat is er nou leuker om samen een ijsje te gaan eten, een 
taartje te maken of zoete pannenkoeken naar binnen te werken?

DE BALANS TUSSEN UIT EN THUIS



wereld meestal uit de oppas, de kinderopvang of opa en oma. En misschien incidenteel een 
verjaardagsfeestje. Alles is dus nog redelijk goed te controleren en bespreken. Zeker bij het 
eerste kind. Met de oppas, het kinderdagverblijf of opa en oma kun je duidelijke afspraken 
maken over wat jij wilt dat je kind wel of niet te eten krijgt. Met de eerste twee kun je zelfs af-
spraken op papier zetten. Ze staan verder van je af dus dat is goed te doen. 
Bij opa en oma is dat vaak een ander verhaal. Zij deden het vroeger namelijk anders en dat is 
toch ook goed gegaan? Bovendien zit je met de eeuwige verwendrang van opa’s en oma’s en 
het is familie. En niets is lastiger dan aan je familie aangeven wat voor jou belangrijk is. Toch 
kun je prima met ouders en schoonouders het gesprek aangaan. Niet belerend, niet vinger-
wijzend, maar leg rustig uit waarom je wilt dat jouw kind bepaalde dingen niet of juist wel eet. 
Als jij er meer over vertelt en vooral laat zien hoeveel suiker je samen voor jouw kind kunt 
‘besparen’ op één dag (en wat dat oplevert voor jouw kind, hun kleinkind), dan schep je al veel 
duidelijkheid. 

WEES PRAKTISCH
VAAK WILLEN OPA’S EN OMA’S EN OOK ANDERE MENSEN WEL MEEHELPEN, 
MAAR WETEN ZE GEWOON NIET HOE. ZEKER ALS JE JE NOOIT HEBT VER-
DIEPT IN EEN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL OF GEZONDE VOEDING LIJKT HET 
EEN ENORM DOOLHOF. DENK MAAR EENS TERUG AAN JOUW ALLEREERSTE 
STAPPEN OP HET SUIKERVRIJE PAD. DAT IS WAAR ZIJ ZICH NOG BEVINDEN. HELP 
ZE DUS DOOR VOORAL PRAKTISCH TE ZIJN:

 Vertel wat de suiker doet in het lichaam.
 Laat stukjes uit dit boek lezen (of geef ze dit boek cadeau).
 Tel samen de suikerklontjes op die een kind op een normale dag bij opa en 
oma binnenkrijgt.

 Maak liever een lijst met wat je kind allemaal wel mag, in plaats van wat het niet mag.
 Vertel je eigen ervaring: ben je je beter gaan voelen, wat zijn jouw resultaten?
 Geef drinken en ook tussendoortjes zelf mee. 
 Zie ook af en toe wat door de vingers, zeker in het begin, laat de 
omgeving even wennen.

 Maak je niet te druk, thuis is de basis en jij zorgt dat die goed is.
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NAAR DE KINDEROPVANG 
        EN PEUTERSPEELZAAL

MISSCHIEN GAAT JOUW KIND VRIJ SNEL NAAR DE KINDEROPVANG EN KOMT 
HET ZO AL JONG IN AANRAKING MET DE SUIKERRIJKE BUITENWERELD. IS 
DAT NOG NIET HET GEVAL, DAN GEBEURT DIT VAAK WANNEER JE KIND NAAR 
DE PEUTERSPEELZAAL GAAT. AL SNEL KOM JE ER DAAR ACHTER DAT ER NOG 
HEEL VEEL OUDERS ZIJN DIE HET NIET ZO NAUW NEMEN MET WAT HUN KIND EET 
EN DRINKT. JOUW KIND ZIET DIT EN WIL DIT OOK. ER KOMT DUS TEGENDRUK EN 
DAT IS NIET ALTIJD PRETTIG. 
Nu is het zo dat de meeste kinderopvangcentra steeds bewuster omgaan met gezonde voe-
ding voor de kinderen. Maar ook zij hebben te maken met de beperkingen van de situatie, 
waarin vaak alles strak gepland is qua tijd, budget en mogelijkheden. 
De medewerkers van de dagopvang hebben vaak meer werk dan tijd en hebben hierdoor 
weinig ruimte om voor jouw koter een speciale, gezonde, suikervrije hap te maken. Ook hier 
is het dus zaak om vooral praktisch te zijn en los te laten… Kijk wat er mogelijk is en zoek een 
goed alternatief voor wat niet kan. 

 Bespreek met de leiding wat jij zelf kunt doen om het hen zo makkelijk mogelijk te maken. 
 Geef bijvoorbeeld een verse maaltijd mee die alleen nog maar opgewarmd hoeft te 
worden of, nog makkelijker: geef het al opgewarmd mee in een warmhoudcontainer of 
thermoskan als je niet wilt dat-ie in de magnetron belandt.

 Zorg dat jouw kind een eigen snoeptrommeltje heeft met verantwoord lekkers waar het 
iets uit krijgt als de kinderen een pauzemoment hebben of als er een jarige is die 
trakteert. 

 Geef lekker water mee in een fijne waterfles. 
 Leg gezonde ijsjes in de vriezer (als er een vriezer is natuurlijk) in de zomermaanden. 
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VAN 5 TOT 8 JAAR
Vanaf het moment dat je kind naar de basisschool gaat wordt het groter en steeds zelfstan-
diger. Het is daardoor steeds vaker buitenshuis. Hij/zij gaat naar school, speelt bij vriendjes, 
heeft partijtjes en gaat misschien naar een sportclub. Gaandeweg komen er voor je kind 
meer gelegenheden waar het geconfronteerd wordt met suiker. Hoe ga je daarmee om? 
Belangrijk om je te realiseren is dat thuis de basis is en blijft. Je kind eet en drinkt nog het 
meeste thuis of krijgt het mee van huis. Jij zorgt ervoor dat die basis goed is. Zo heb je het 
grootste deel al in orde.
Blijf in elk geval altijd met je kind in gesprek over waarom jullie eten wat jullie eten. Leg in 
jip-en-janneketaal aan je kind uit wat suiker doet in je lijf. Kinderen begrijpen zoveel meer dan 
we denken! Blijf gewoon uitleggen en voorlichten. Hoe meer kennis je kind heeft over suiker, 
des te meer het daaraan zal hebben de komende jaren en des te meer het daarop terug kan 
vallen. 

TIPS VOOR OP SCHOOL, OPVANG, OPPAS EN SPORTCLUB EN ONDERWEG
 Bespreek jouw wensen met de leerkracht en kijk samen wat er mogelijk en haalbaar is. 
 Geef je kind vanuit huis gezonde alternatieven mee als tussendoortje, drinken en 
eventueel lunch.

 Voor traktaties kun je je kind een eigen doosje meegeven voor op school, waar het 
dan iets uit kan kiezen, maar je kunt er ook voor kiezen om deze uitzonderingen te accep-
teren. Jij bepaalt hierin de grens.

KINDERDAGVERBLIJF
DIT KUN JE ALLEMAAL 

MEEGEVEN NAAR HET KINDERDAGVERBLIJF

 rozijntjes
 kokossnippers
 blauwe bessen

 bakje gemengd fruit
 banaan

 gekookt eitje
 plakjes komkommer

Maar ook de ei-muffin of de glutenvrije 
rozijnenbroodjes (zie Deel 6 

Recepten) kunnen mee!
ALS JE KIND OUDER WORDT
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 Maak de lunchtrommel zo uitdagend en leuk dat het een feestje is.
 Door je kind goed voor te lichten en goed uit te leggen waarom jullie zo eten zal het 
voor je kind doodnormaal worden. Dit zorgt ervoor dat je kind zich niet als buitenbeentje 
zal gedragen omdat hij iets anders mee heeft, maar dat het juist een voorbeeld is voor 
anderen. Laat je kind trots zijn op wat het mee heeft.

 Moet je kind sporten geef dan een fles water mee en een stuk fruit voor daarna.
 Ga je op pad, zorg dan dat je altijd water mee hebt en iets te eten, een paar appels of 
een bakje met wat noten zit in 10 seconden in je tas.

 Ben je iets vergeten mee te nemen of ben je toch langer onderweg dan je dacht? 
Zorg dan dat er bijvoorbeeld standaard een bakje noten in je dashboardkastje ligt. 
Water kun je gelukkig overal krijgen.

 Laat echte uitzonderingen ook gewoon bestaan. Wat je dagelijks doet is veel 
belangrijker dan die paar partijtjes of een schoolreisje.

 Maak je niet te druk over uitzonderingen (en maak er zelf zo nu en dan ook gewoon een!), 
zorg voor een fijne balans, zo blijft het voor iedereen leuk.
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*Onder suikerklontjes verstaan we de toegevoegde suikers en snelle koolhydraten in een
product. Suikers in vezelrijke bronnen zijn hier niet meegerekend.

VAN 9 TOT 12 JAAR
NOG EEN STAPJE VERDER GAAT HET ALS JE KIND IN DE BOVENBOUW VAN DE 
BASISSCHOOL ZIT, VANAF EEN JAAR OF 9. Je kind zal steeds vaker uit huis zijn. De 
verleidingen worden groter en misschien neemt de druk van buitenaf ook toe als vriendjes en 
vriendinnetjes allerlei dingen eten en drinken die jouw kind niet krijgt. Op die leeftijd wordt het 
steeds belangrijker om erbij te horen en vooral niet af te wijken van de groep. 
Als je al een tijdje suikervrij eet met je kinderen, zul je merken dat ze hier redelijk makkelijk 
mee omgaan omdat ze niet anders gewend zijn. Het is een ander verhaal als je op deze leef-
tijd suikervrij of in elk geval suikerbewuster met ze wilt gaan eten. Toch is dat echt niet 
onmogelijk. Blijf ook nu uitleggen wat suiker in je lijf doet. Haal voorbeelden aan van andere 
kinderen die misschien wel heel veel suiker krijgen, laat ze zien dat je aan die kinderen vaak 
kunt merken dat ze veel suiker eten. Ze zijn vaak druk of juist vaak moe, onrustig, ongecon-

PRODUCT 

Bruine boterham met hagelslag 
Brinta wake-up banaan
2 Cracottes met jam
Snelle Jelle
Pakje Prince ministars koekjes
Uitdeelzakje snoepjes
Drinkyoghurt 200 ml
Glas Karvan Cévitam
Pakje Wicky
Mueslireep

SUIKER
KLONTJES*

5
4
3
7
4
4
4
5
4
5

SUIKERVRIJ ALTERNATIEF

Speltbrood met kipfilet
Havermout met amandelmelk en banaan
2 volkorenspeltcrackers met kaas
1 appel en 25 gram noten
1 mandarijn en 15 gram kokossnippers
30 gram noten-rozijnen-kokosmix
Glas water
Kopje thee
Drinkfles water met stukje vers fruit
Stuk komkommer

VEEL GEGETEN DOOR 5-8 JARIGEN MET EEN SUIKERVRIJE VERVANGER ERNAAST!
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TIPS VOOR KINDEREN VANAF 9 JAAR
 Let erop dat ze in de ochtend goed ontbijten.
 Zorg dat ze altijd verantwoorde tussendoortjes en lunchtrommels vanuit huis 
mee krijgen.

 Maak van de trommels en tussendoortjes een feestje.
 De meeste kinderen krijgen op deze leeftijd al zakgeld. Het is jouw taak als ouder om te 
weten of en waaraan je kind dit uitgeeft. Zomaar geld mee is niet nodig als er iets te eten 
en drinken in de tas zit. Het voorkomt dat ze zelf gaan ‘shoppen’.

 Maak water drinken leuk met een coole fles of eventueel wat fruit erin.
 Vergeet niet ruimschoots complimenten uit te delen over hoe je kind eet.
 Hang een lijstje in de keuken met daarop alles wat als tussendoortje gegeten kan 
worden; op deze leeftijd worden het al echt hongerlappen, en zo voorkom je snaaien en 
graaien.

 Maak afspraken over wat ze wel mogen. Bijvoorbeeld 1 glas frisdrank in het weekend, 
of een paar keer per week een snoepje. Doe daarbij wat voor jullie goed voelt, overleg de 
afspraken met je kind en sluit hierover een compromis. Een compromis dat voor beiden 
oké voelt werkt beter dan een strenge regel.

 Sta niet toe dat ze op hun kamer eten. Zo houd je veel beter zicht op wat er allemaal 
naar binnen gaat.

centreerd of vertonen zelfs meer extreem gedrag. Zulk gedrag valt in de klas al gauw op. 
Komt je kind bijvoorbeeld thuis met een verhaal over een kind dat extreem gedrag heeft ver-
toond in de klas dan kun je eens tussen neus en lippen door vragen wat dit kind zoal als 
tussendoortje mee heeft. Vertel hoeveel suikerklontjes dat tussendoortje bevat en laat ze dan 
hun eigen conclusie trekken. Het kwartje valt dan vaak heel snel. 

KINDEREN ZIJN OOK GEVOELIG VOOR ARGUMENTEN ALS
 Van suiker krijg je pukkels.
 Van suiker word je dik.
 Van suiker krijg je honger.
 Van suiker word je moe.
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*Onder suikerklontjes verstaan we de toegevoegde suikers en snelle koolhydraten in een product. 
Suikers in vezelrijke bronnen zijn hier niet meegerekend.

PRODUCT 

Yoghurt met cruesli
Cornflakes met melk 
Drinkontbijt 300 ml
Pakje Oreo koekjes
Tosti van witbrood met ham en kaas
1 pakje Sultana
Zakje paprikachips
Mars
Flesje AA drink
Glas cola

SUIKER
KLONTJES*

5
6
6
6
4
8
5
7
12
7

SUIKERVRIJ ALTERNATIEF

Yoghurt met noten en vers fruit
Ei-banaanpannenkoek
Havermoutsmoothie
2 wortels en 35 gram noten
2 speltboterhammen met kaas
2 zaden-kaascrackers
35 gram gezouten noten
Noten-zaden-dadelreep
Flesje water
Kop thee
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SUIKERVRIJ 
   EN GEZOND ETEN   
 IS NORMAAL

8.
CAROLA: MIJN OPA WAS GROENTEBOER. MET ZIJN VENTWAGEN REED HIJ 
IEDERE DAG DOOR DE WIJK OM VERSE GROENTEN TE VERKOPEN. IK WEET 
NOG HEEL GOED DAT IK UREN BIJ MIJN OPA EN OMA OM HET HUIS KON STRUINEN 
EN VAAK VERSTOPPERTJE SPEELDE ACHTER LEGE GROENTEKRATTEN. 

Mijn oma kookte de lekkerste gerechten met de groente uit de winkel. Die kon werkelijk toveren 
met een bloemkool, maar ook voor ingewikkelder gerechten draaide ze haar hand niet om. 
Tegenwoordig weten veel mensen niet meer hoe dat werkt, koken met verse producten. Voe-
ding is onze basis, maar steeds weer blijkt dat veel mensen de aansluiting op deze basis kwijt 
zijn. Gestuurd door ‘voorlichtingscampagnes’ van grote levensmiddelenfabrikanten en de 
overheid zijn we de afgelopen decennia met zijn allen op een behoorlijk dwaalspoor geraakt. 
Een suikerrijk dwaalspoor kun je gerust wel zeggen. We zijn zo verslaafd geworden aan het 
gemak van pakjes, bakjes, zakjes en kant-en-klaarmaaltijden dat we vaak niet meer weten 
wat we aan moeten met verse voeding. Hoe het bereid dient te worden en hoe je het lekker 
kunt maken. Ongezonde voeding en gemak zijn inmiddels verworden tot ‘normaal’. Vroeger 
maakte mijn moeder de lekkerste erwtensoep ter wereld. Tegenwoordig koopt ze een blik 
omdat ze dat makkelijker vindt. Ook huzarensalade maakt ze niet meer zelf omdat er zoveel 
‘goede’ varianten te koop zijn. Eeuwig zonde vind ik dat, maar wel heel goed te begrijpen. 
Dit is ook wat onze kinderen kennen en waarmee ze opgroeien: gemak dient de mens. Maar 
uiteindelijk betalen we hiervoor de prijs. Dus vanaf vandaag gaan we het gewoon weer lekker 
ouderwets doen en geldt er een andere ‘normaal’: die van suikervrij en gezond eten. Voeding 
zoals voeding bedoeld is, voeding waar je lichaam blij van wordt. Voeding die onze oma’s nog 
herkennen van vroeger. Sommige dingen moet je gewoon niet willen veranderen!
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NEEM JE ROL ALS OUDER
VANAF VANDAAG BEPAAL JIJ WEER WAT ER GEGETEN WORDT. DAT BETE-
KENT NIET DAT JE ALS EEN SUIKERVRIJE DICTATOR DOOR DE KEUKEN 
HOEFT TE GAAN RENNEN, MAAR WEL DAT JE JOUW SUIKERVRIJE KOERS UIT 
GAAT ZETTEN VOOR HET HELE GEZIN. VANAF NU WORDEN ER GEEN APARTE POTJES 
MEER GEKOOKT EN EET IEDEREEN GEWOON WAT DE POT SCHAFT. JIJ MAAKT DE 
BOODSCHAPPENLIJST EN BEPAALT WAT ER IN DE KOELKAST KOMT. JE GAAT 
STEEDS MEER KOKEN MET VERSE INGREDIËNTEN EN ZO GA JE SAMEN MET JE GEZIN 
ONTDEKKEN WAT VOOR JULLIE WERKT. 

Dit zal waarschijnlijk niet zonder slag of stoot gaan, zeker omdat je in het begin waarschijnlijk 
nog onzeker bent over jullie nieuwe leefstijl. Maar ook omdat je misschien een partner hebt 
die het geheel nog niet ondersteunt. Je zult waarschijnlijk nog veel uit moeten zoeken en uit 
moeten proberen. Maar naarmate je meer in je rol groeit van suikervrije ouder wordt dit 
steeds eenvoudiger. Geloof ons: er komt een moment dat je kinderen vragen om echt eten en 
gezondere keuzes gaan maken voor zichzelf. 

Ook hier is het heel belangrijk om weer terug te gaan naar de basis. Stel duidelijke eetregels 
op voor het gezin en houd je daaraan. Bijstellen mag natuurlijk altijd als blijkt dat bepaalde 
regels in de praktijk voor jullie niet werken. Eetregels die bij ons bijvoorbeeld gelden:

 Eten wat de pot schaft: iedereen eet wat er gekookt is. Ook dingen die minder lekker
 zijn worden gewoon gegeten. Natuurlijk houden we rekening met de voorkeuren van 
iedereen, maar aparte potjes worden er niet gekookt.

 Niet eten is geen drama. We zitten ongeveer 15-20 minuten aan tafel en wie na die tijd 
niet heeft gegeten heeft zijn kans voor deze maaltijd laten verlopen. Op dat moment 
ruimen we gewoon de tafel af en is de volgende gelegenheid om te eten de eerstvolgen-
de maaltijd. 

 Als je niet eet, is er geen alternatief tot de volgende maaltijd. Indien de kinderen 
ervoor kiezen om een maaltijd niet mee te eten, dan kunnen ze wachten op de volgende 
ronde. Tussendoor wordt er dan verder niet gegeten en worden er ook geen gezonde 
tussendoortjes aangeboden. Ook fruit tussendoor mag dan niet. Bij de volgende ronde 
bieden we weer een nieuwe maaltijd aan en kunnen ze zelf kiezen om deze mee te eten
of niet. 
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 Eten ze meerdere maaltijden niet mee? Dat geeft niets. Zij krijgen honger, wij niet. 
Kinderen kunnen veel langer zonder eten dan je denkt. Kinderen eten niet omdat het 
gezond is, maar omdat ze honger hebben. Vaak is dit binnen drie dagen het geval. 
Houd dus vooral vol en laat zien dat je niet chantabel bent. 

 Blijf rustig, dring niet aan, raak niet in paniek en zeg niet dat je er zoveel moeite voor 
hebt gedaan et cetera. Dan ben je aan het bedelen en maak je jezelf ondergeschikt aan 
het kind. Neem gewoon waar dat je kind niet wil eten en laat het daarbij. 

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK?
ALS OUDER IS HET JOUW ROL EN TAAK OM RICHTING TE GEVEN AAN JE 
KIND. RICHTING EN REGELS CREËREN VEILIGHEID EN GEBORGENHEID. HET GEEFT 
RUST EN RUIMTE AAN JE KIND OMDAT HET DAARDOOR PRECIES WEET WAT HET 
WEL EN NIET MAG. EEN KIND KAN NOG NIET OVERZIEN WAT GOED EN VEILIG IS 
VOOR HEM. JIJ KUNT DAT ALS OUDER WEL EN HET IS OOK JOUW TAAK EN PLICHT 
ALS OUDER OM HIERIN DE LEIDING TE NEMEN. 

Handel uit liefde en niet uit lief zijn. Het is geen liefde om je kind iedere dag vol te stoppen met 
rommel omdat je dan geen gezeur hebt. Het is ook geen liefde om voor je kind een apart 
potje te koken. Dat is lief zijn. Je kind hoeft het echt niet overal mee eens te zijn. Tenslotte ben 
jij de ouder en ouders zijn nou eenmaal niet altijd alleen maar lief. Als ouder help je jouw kind 
om zijn of haar weg te vinden in het leven en daar horen nou eenmaal ook regels bij. 
Door je kind zelf de consequenties te laten ervaren van zijn gedrag (in dit geval: niet eten is 
honger), geef je het de mogelijkheid van eigen vrije keuze en kan het bij een volgende maal-
tijd zelf kiezen wat het doet. Hier leert het veel meer van dan wanneer het altijd zijn zin krijgt. 
Bovendien geeft het ook voor jou veel meer rust omdat je niet meer het gevoel hebt dat je 
constant in een enorme spagaat moet liggen om het iedereen naar de zin te maken. 
Let wel op: verwar een liefdevolle, consequente opvoeding niet met een autoritaire opvoe-
ding waarbij je kind móét eten. Daarmee ontneem je jouw kind de mogelijkheid om zijn 
ervaringen op te doen en creëer je geen veilige omgeving. 
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GEEF ZELF HET GOEDE VOORBEELD
CAROLA: IK HEB EEN OOM DIE HET LIEFST APPELMOES EN BOONTJES EET. 
DE REST LUST HIJ NIET. SOMS BEN IK ALS ‘ALLESETER’ WELEENS JALOERS 
OP HEM. HET LIJKT ME ECHT HEERLIJK OM ZOVEEL DINGEN ZONDER PIJN AAN ME 
VOORBIJ TE KUNNEN LATEN GAAN. MAKKELIJK OOK. HET GROTE NADEEL VAN 
ZIJN KRITISCHE EETGEWOONTEN IS DAT ZIJN KINDEREN HETZELFDE GEDRAG 
VERTONEN. JE KUNT ALS VADER NOU EENMAAL NIET ZEGGEN DAT JE KIND ZIJN 
BORD LEEG MOET ETEN ALS JE HET ZELF NIET DOET. 

De eerste stap naar een suikervrij gezin is dan ook om zelf jouw nieuwe leefstijl te leven. Om 
er echt voor te kiezen dat je dit gaat doen. Kinderen volgen niet wat je zegt, ze volgen wat je 
doet. Als jij consequent suikervrij blijft eten, worden ze vroeg of laat nieuwsgierig en gaan ze 
vragen stellen. De volgende stap is dat ze dan willen wat jij eet. 
Voor je partner geldt vaak dat hij of zij meer overtuigd raakt van jouw nieuwe leefstijl als ze 
zien wat het voor je doet. Dat je er bijvoorbeeld meer energie van krijgt, dat je slanker wordt, 
dat je lekkerder in je vel zit of weer gezonder wordt. En dit bereik je alleen maar door stug vol 
te houden, ook al is het soms zwaar. 
Ik heb dit ook door schade en schande ervaren. In mijn pogingen om me aan te passen aan 
mijn nieuwe leefomgeving heb ik een aantal van mijn vroegere eetgewoonten losgelaten. Zo 
ben ik bijvoorbeeld weer brood gaan eten, en friet, en af en toe speltpasta. Toen de oudste 
broer van de kinderen hier eens kwam logeren ging hij pontificaal een gezonde shake maken. 
En wie waren de eersten die dat ook wilden? Juist, de kinderen. Dat moment gaf mij het in-
zicht dat ik veel meer kan bereiken door zelf iedere dag weer suikervrije keuzes voor te leven 
(en oké, af en toe een keertje niet). 
Hier in huis betekent dat bijvoorbeeld dat ik geen brood meer eet. Met als gevolg dat man en 
kinderen eigenlijk ook liever geen brood meer willen. Om die reden heb ik bijvoorbeeld altijd 
een pan met maaltijdsoep staan zodat ze kunnen kiezen en ik niet iedere dag een extra maal-
tijd hoef te koken. 
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HOUD HET GEZELLIG
SUIKERVRIJ ETEN IS VOORAL LEUK EN LEKKER. HET IS GEEN STRAFKAMP. 
NIET VOOR JOU EN NIET VOOR JE GEZIN. EEN HEEL BELANGRIJK WOORD IN DE 
OMSCHAKELING NAAR JOUW NIEUWE LEEFSTIJL IS DAN OOK: RELAX!
Wat vandaag niet lukt, lukt morgen en anders de dag erna. Je hebt het hier over het ombuigen 
van een heel gezin in een andere richting. Soms gaat dat makkelijk en heb je geluk en soms 
gaat het wat minder snel en makkelijk. Kleine stapjes naar je doel werken in dat geval beter 
dan een boel druk en stress. 

TIPS OM HET GEZELLIG TE HOUDEN VOOR IEDEREEN

 BIED ALLES GEWOON AAN 
Doe zelf alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat jullie dit eten. Geef het gewoon en 
maak er geen verhaal van of ga niet uitleggen dat dit iets anders is dan anders en dat het 
gezonder is of iets dergelijks. Hoe gewoner, hoe gemakkelijker je kind het accepteert.

  WAT IS JE EIGEN HOUDING?
Als jouw houding al verraadt dat het om iets anders, iets ongewoons, iets bijzonders of iets 
minder lekkers gaat, dan heeft je kind dat feilloos door. Hoe achtelozer je het brengt, hoe 
beter het werkt.

 BLIJF AANBIEDEN EN EXPERIMENTEREN
Lukt het ene nu niet, dan probeer je wat anders. Laat het even rusten en probeer later weer 
eens opnieuw. Maak er geen drama van, dat werkt averechts. Er valt genoeg te proberen, dus 
varieer erop los.

 VIND JIJ HET LASTIG? PAS EERST JE EIGEN VOEDING AAN
Monkey see, monkey do. Dat betekent dat jij zult moeten eten zoals je dat van je kind ver-
wacht. Als je kind doorheeft dat jij ’s avonds wel een pak koekjes leegeet als hij in bed ligt, 
bereik je niets.

 LEG UIT WAAROM JE IETS WEGLAAT OF TOEVOEGT
Kinderen begrijpen zoveel meer dan wij verwachten! Leg daarom in jip-en-janneketaal uit 
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wat suiker in je lijf doet (zie ook het verhaaltje op pagina 101). Is je kind 
na het eten van iets suikerrijks heel druk? Of daarna juist heel moe? 
Benoem het en leg uit dat dat komt doordat het zoveel suiker heeft ge-
geten. Je kind trekt daar op den duur vanzelf conclusies uit.

 MAAK GEEN DRAMA’S
Moeten werkt averechts. Niets moet. Laat het introduceren van de sui-
kervrije leefstijl binnen fladderen in plaats van er een grote nieuwe 
verandering van te maken.

 MAAK ER EEN FEESTJE VAN: GEBRUIK KLEUR, VARIATIE EN JE FANTASIE
Maak een feestje van de bordjes, de tussendoortjes en de lunchtrom-
mels, zorg dat het aantrekkelijk is om het op te eten. Geen ingewikkelde 
bento-boxen, gewoon een keer een vormpje uitsteken of veel verschil-
lende dingen aanbieden is al een feestje op zich.

 SERVEER HET ETEN EENS IN VERSCHILLENDE BAKJES OF PANNEN zodat je 
kind de maaltijd zelf kan samenstellen. Meerdere bakjes op tafel geeft je 
kind een eigen keuze, dit vinden ze naast interessant ook nog eens heel 
stoer waardoor de meeste kinderen veel meer gaan eten.

 LAAT JE KIND OOK ZELF KOKEN, KIEZEN EN PROBEREN
Geef je kind eens een paar keuzes. Niet te veel, niet onbeperkt, maar 
keuze uit een paar opties. Laat het zelf boodschappen doen, laat het 
meehelpen; hoe meer ze het idee hebben dat ze het zelf geregeld en 
bedacht hebben, hoe makkelijker ze het eten.

 LAAT JE KIND ZELF OPSCHEPPEN 
Iedereen heeft niet elke dag op elk moment evenveel honger. Je kind 
ook niet. Laat het zelf opscheppen en zo bepalen in hoeveel eten het op 
dat moment trek heeft.
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Vaak wordt gezegd dat je geluk hebt als je jouw kind een suikervrije leefstijl met de 
paplepel in kunt gieten. Niets is minder waar. Zo klein als ze zijn, hebben kinderen al 
een heel eigen willetje als het gaat om eten. Het probleem is dat alles wat ze eten nieuw 
is. En alles wat nieuw is, wordt door het instinct in eerste instantie als onveilig bestem-
peld. Zelfs al heeft je kind honderd keer bloemkool gegeten, als je het ineens een 
bloemkoolmuffin voorzet kan het maar zo zijn dat het die niet wil. 
Onze collega Sharon heeft ook behoorlijk wat te stellen gehad met haar dochter Keela. Ze 
deelt hieronder haar ervaringen en tips, speciaal voor alle ouders met kleine kritische eters…
Sharon: ‘Mijn dochter Keela, nu 4 jaar oud, heeft me altijd uitgedaagd op het gebied van eten. 
Toen ze baby was keken we maanden uit naar Het Moment voor haar eerste hapje. Fotoca-
mera klaar, gezond wortelhapje, enthousiaste ouders, daar gingen we. We waren verbaasd 
toen ons kleine schatje een hap nam, uiterst vies keek, kokhalsde en het uitspuugde. Wat we 
toen (gelukkig) nog niet wisten: dit was de toon voor de komende jaren. Het maakte niet uit 
wat we gaven, alles ging via deze weg weer naar buiten. Uiteindelijk, stapje voor stapje, be-
haalden we overwinningen. En nog steeds tellen we mijlpalen. “Woooow, ze heeft een stukje 
TOMAAT gegeten!”’ 
Ook al spuugde Keela alles uit, we bleven proberen. Ik ging variëren met gezond eten. Het is 
niet knap om kinderen vanillevla en koekjes te leren eten, dus dat heb ik achterwege gelaten. 
Ik liet haar van alles proeven, groenten, fruit, zuurdesembrood, crackers, eieren, volle yog-
hurt, vlees, vis en kip – ik keek wat ze lekker vond en wat niet. 
Elke ouder wil dat zijn of haar kinderen eten. Daarom is het heel fijn om eten te verwerken in 
het dagelijkse menu waarvan je weet dat ze het eten. En dan af te wisselen met ‘nieuwe’ din-
gen. Je kunt kleine kinderen niet dwingen om te eten, dus ik volg altijd de regel: ik bepaal wat 
ze op hun bord krijgen, zij bepalen hoeveel ze daarvan eten.

MAMA, DAT LUST IK NIET…

IN DE AFGELOPEN JAREN HEB IK VEEL GELEERD EN IK DEEL GRAAG 
MIJN TIPS VOOR DE KLEINE MOEILIJKE ETERS



119

1.  EET WAT DE POT SCHAFT
Ik kook niet apart, we eten allemaal wat de pot schaft, of je nu moeilijk eet of makkelijk eet. In die maaltijd zorg ik 

dat er altijd iets is wat iedereen lekker vindt, al is het alleen maar het vlees of een hoopje geprakte avocado.

2.  BIED (GEZOND) ETEN AAN WAAR JE ZELF OOK BLIJ VAN WORDT
Moeilijke eters hoeven niet per se elke dag patat of pannenkoeken te eten. Het is juist de bedoeling dat je 

je kinderen leert eten wat jij voor ze kookt, in plaats van ongezonde alternatieven of elke dag hetzelfde. 
Er komt een dag dat ze gewoon mee-eten met wat jij maakt, tot die tijd ‘oefen’ en ‘probeer’ je dat. 

3.  VARIEER! 
Varieer in smaak, en, wat voor moeilijke eters veel belangrijker is: varieer in structuur. Structuur is voor veel 
moeilijke eters een dingetje. Eet je kind liever gepureerde soep of yoghurt zonder iets erin? Eet je kind liever 
alles los van elkaar dan alles door elkaar? Dan kan structuur daarmee te maken hebben. Deze ontdekking 

kan je inzicht geven in wat je kind wel eet. Als gewone soep niet oké is, maar gepureerde soep wel, kun je op 
deze manier een goede portie extra groenten geven. En als je kind geen wortel wil eten, maar wel gepureer-

de wortelsoep, is dit een perfecte manier om je kind toch verschillende smaken te laten ervaren.

4.  ONTSPAN
Dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maak van je eettafel geen slagveld. Serveer het eten en laat ieder 
z’n ding doen. Blijf kalm en ontspannen. Er zijn momenten geweest dat ik liever boven in mijn eentje at, 

dat gebeurt. Want het is niet altijd leuk, zo’n kritisch schatje, zeker in de peuterfase!

5.  LET OP LEEFTIJD
Bij een baby kun je niets forceren. Een peuter kun je vragen van alles op z’n minst één hapje te nemen. Een 
kleuter kun je vragen de (kleine) portie op te eten. Wees dus flexibel en pas je aan de leeftijd van je kind aan.

6.  BLIJF BIJ JEZELF
Kies de weg waar jij je goed bij voelt. Iedere ouder is uniek en elk kind is uniek. Er is geen kant-en-klare 

oplossing, je kunt inspiratie elders opdoen en die vervolgens toepassen op jouw situatie, maar laat je door 
anderen niet de wet opleggen. Kijk heel goed naar wat wel en wat niet werkt en blijf net zo lang aanpassen 

totdat je resultaat ziet. 

7.  ALS JE JE ZORGEN MAAKT, ZOEK DAN HULP
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ZO HELP JE JE KIND OM 
      MEER GROENTE TE ETEN

EEN SUIKERVRIJE LEEFSTIJL BETEKENT AUTOMATISCH DAT JE VEEL MEER 
GROENTEN EN GEZONDE EIWITTEN GAAT ETEN. DE BOTERHAMMEN MET ZOET, 
PASTA, FRIETJES, AARDAPPELEN, SCHOOLKOEKJES EN ANDER KOOLHYDRAAT-
RIJK ETEN RAKEN ALS HET GOED IS STEEDS VERDER OP DE ACHTERGROND 
TERWIJL ER STEEDS MEER GROENTEN EN EIWITRIJKE VOEDING OP TAFEL KOMEN. 
Dat kan voor je kind, zeker in het begin, enorm wennen zijn. Gelukkig zijn er wel wat handige 
trucjes te bedenken waarmee je jouw kind kunt helpen om meer groente te eten. 

 MAAK LEKKERE GROENTENSMOOTHIES. Combineer in het begin met iets meer 
fruit dan groente en draai dat langzaam om. Maak de smoothies ook steeds dikker. Zeker 
als je voor zoete groenten kiest als biet, wortel, bataat et cetera, verstop je ze gemakkelijk in 
een lekkere smoothie. Met smoothies kun je eindeloos variëren, net zo lang tot je jullie 
favoriet hebt gevonden.

  BIED BIJ ELKE MAALTIJD IETS VAN GROENTEN AAN. Een paar plakjes komkommer 
bij het ontbijt, wat avocado, een worteltje of tomaatjes bij de lunch. Zo wordt groenten 
eten meer en meer een gewoonte. Zet een halfuurtje voor de maaltijd een bord op tafel 
met allerlei soorten groenten zoals snacktomaatjes, stukjes komkommer, radijsjes, 
paprikastukjes en worteltjes. Vaak hebben kinderen dan best wel trek en op die manier is 
de eerste slag al gewonnen.

 ZORG DAT ER ALTIJD GROENTE VOOR HET GRIJPEN LIGT. Een bos wortelen, 
minikomkommertjes, snackpaprikaatjes of cherrytomaatjes.

 MAAK EEN GROENTESCHAAL, net zoals de fruitschaal, waar altijd van gegeten 
mag worden. 

 PUREER GROENTEN DOOR SAUZEN. Een pastasaus van tomaten is zo gemaakt,
je voegt gemakkelijk meer groenten toe door ze door de pastasaus heen te pureren. 
Kinderen die niet van stukjes groente houden geef je zo toch verschillende groentes.

 ZORG DAT JE VOOR DE AVONDMAALTIJD NET IETS TE VEEL GROENTEN HEBT.  
Bewaar deze voor de volgende dag en pureer ze door een omelet. Zo kun je ook nog 
eens verschillend gekleurde omeletten creëren. Met sperziebonen of boerenkool maak je 
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een groene, met biet een roze of met wortel een oranje omelet.
 MAAK SOEP! Maak elke week een grote pan soep en verwerk er 
lekker veel verschillende groenten in. Zeker in de herfst en winter 
zijn pureesoepen heerlijk. Geef tijdens de lunch of ’s middags uit 
school een lekkere kom soep en vervang daarmee eenvoudig je 
brood. 

 MAAK GROENTEPASTA (met bijvoorbeeld een Spirelli) van 
courgette of wortel, zo eet je al gauw een dubbele portie groenten.

 MAAK VAN BLOEMKOOL EEN PIZZABODEM of gebruik 
bloemkool zelfs als rijst of als vervanger van aardappelpuree.

 MAAK STAMPPOT MET KNOLLEN IN PLAATS VAN MET 
AARDAPPEL. Met bijvoorbeeld bataat en knolselderij kun je een 
heerlijke groentestamppot maken. Ook hiermee pak je al gauw een 
dubbele portie groenten, en lekker dat het is! 

 VERWERK GROENTEN IN ZOETE GERECHTEN ALS CAKES 
EN MUFFINS. Ja echt, dat kan prima! Zo zijn er genoeg recepten te 
vinden voor chocoladetaart gemaakt met courgettes, pompoen of 
zoete aardappel, of cake met wortel. 

 LAAT JE KIND ZIJN EIGEN GROENTEN KIEZEN IN DE 
SUPERMARKT. Wat ze zelf kiezen eten ze liever op en misschien 
kunnen jullie het ook nog samen klaarmaken?

 LEG SAMEN EEN GROENTETUIN AAN. Kinderen vinden het 
vaak superleuk om zelfgekweekte groenten te eten. En het is ook 
nog eens veel lekkerder en gezonder!

 SNIJD RAUWE GROENTEN IN REEPJES EN MAAK EEN 
LEKKERE DIP  van bijvoorbeeld avocado, gekookte en gepureerde 
wortel of zelfs een beetje op smaak gemaakte mayonaise (heerlijk is 
Tons Mayonaise, zonder rommel, daar hoef je eigenlijk niets meer 
aan te doen). 

 BAK GEZONDE FRIETJES VAN ALLERLEI VERSCHILLENDE 
GROENTE, bijvoorbeeld van bataat, van pastinaak, van pompoen 
of van knolselderij. Maak je ze in een Airfryer of een Actifry, dan blij-
ven ze gezond en worden ze heerlijk knapperig!





TIPS
EN

TOPS
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REDENEN WAAROM 
   KINDEREN 
 VRAGEN OM ETEN

9.
SOMMIGE KINDEREN KUNNEN DE HELE DAG ‘ZEUREN’ OM ETEN OF ZIJN DE 
HELE DAG OP ZOEK NAAR ETEN. MISSCHIEN HERKEN JE DAT WEL. ZE LIJKEN 
WERKELIJK ONVERZADIGBAAR. ZE HEBBEN BIJ WIJZE VAN SPREKEN NET DE 
MAALTIJD ACHTER DE KIEZEN, MAAR PLEK VOOR EEN SNOEPJE OF EEN IJSJE IS 
ER NOG STEEDS. WAAR KOMT DAT VANDAAN? WE HEBBEN EEN AANTAL ‘EET-
LUSTOPWEKKERS’ VOOR JE OP EEN RIJTJE GEZET:

JE KIND HEEFT DORST
DE MEESTE KINDEREN DRINKEN TE WEINIG. Grote kans dus dat je kind helemaal 
geen honger heeft als het vraagt om eten, maar dat het eigenlijk gewoon behoefte heeft aan 
een groot glas water met mineralen. Als een van onze kinderen blijft vragen om eten, dan 
checken we eerst hoeveel ze hebben gedronken en laten we ze drinken. Is er na een half-
uurtje nog honger, dan kijken we eens verder (maar negen van de tien keer is de honger dan 
over).
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                      JE KIND HEEFT TE VEEL SUIKER EN/OF 
SNELLE KOOLHYDRATEN GEHAD

VAN HET ETEN OF DRINKEN VAN SUIKER KRIJG JE HONGER. Het zorgt ervoor dat 
je bloedsuikerspiegel stijgt en daardoor gaat het lichaam het hormoon insuline aanmaken. 
Zeker bij het eten of drinken van grote hoeveelheden suiker of zoetstoffen ineens maakt het 
lichaam extra insuline aan om alles in goede banen te leiden. De insuline zorgt ervoor dat alle 
suikers uit het bloed worden opgenomen in de cellen en zeker bij grote hoeveelheden insuli-
ne resulteert dit in een suikerdip, waardoor het lichaam in paniek raakt en aangeeft dat er per 
direct eten moet komen (liefst suikerrijk om zo de boel snel weer in balans te kunnen brengen). 
Je kind gaat dus op zoek naar suiker of snelle koolhydraten. 

JE KIND IS MOE
KINDEREN HEBBEN EEN HEEL DRUK LEVEN. En in dat leven is er maar al te vaak weinig 
tijd en ruimte om even helemaal niets te hoeven en gewoon lekker te kunnen spelen of ver-
velen. Hierdoor raken ze sneller door hun energievoorraad heen en gaan met name de 
hersenen vragen om extra brandstoffen in de vorm van suikers en snelle koolhydraten. Zorg 
voor voldoende rustmomenten voor je kind en stop het op tijd in bed. Groeien en herstellen 
gebeurt voornamelijk in de nacht. Blijft je kind moe, zorg dan dat het voldoende eiwitten en 
gezonde omega 3-vetten krijgt (o.a. in vis en eieren) en geef het rond 16 uur een omega 3-rijk 
tussendoortje zoals een gekookt eitje of een stukje vis. Ook walnoten bevatten veel omega 3. 
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JE KIND VERVEELT ZICH

VEEL KINDEREN (MAAR OOK VOLWASSENEN) ZIJN NIET MEER GEWEND OM 
ZICHZELF TE VERMAKEN. Deels komt dit omdat de dagen aardig gevuld zijn met school, 
feestjes, zwemlessen, sporten en andere hobbyclubjes, maar het komt ook doordat ze worden 
geëntertaind door hun ouders. Is daar een keertje geen tijd voor, dan moeten ze zichzelf ver-
maken en dat is vaak lastig. Dus gaan ze op zoek naar instantvermaak in de vorm van eten. 
Toch is dat vaak niet de oplossing. Er is helemaal niets mis met je vervelen. Sterker nog: een 
uurtje flink vervelen stimuleert vaak de creativiteit. Sta dan ook toe dat je kind zich verveelt en 
laat het zelf een oplossing zoeken. Help desnoods een beetje door aan te geven wat ze kunnen 
doen, maar laat het daarbij. Wij merken dat ze vaak even lopen rond te hangen en dan toch 
wel weer iets verzinnen om te doen. Eten is hier in ieder geval niet de oplossing, het is alleen 
maar uitstel van executie. 

JE KIND ZIET IEMAND ETEN OF ZIET EEN 
         RECLAME VOOR ETEN

ZIEN ETEN DOET ETEN. DAT IS ALGEMEEN BEKEND. Probeer om die reden het eten 
in huis echt te beperken tot samen aan tafel. Op die manier wordt eten een gezamenlijk iets 
en wordt het ongewoon om de hele dag door te blijven eten. Als ieder voor zich eet op de 
momenten dat het hem of haar uitkomt is het logisch dat kinderen mee willen doen. Het zijn 
nou eenmaal kopieermachines. Negeer tv-reclames voor eten en als je kind naar aanleiding 
van een dergelijke reclame om eten vraagt, leg dan uit wat er gebeurt. Vraag of het echt honger 
heeft of dat het wil eten omdat het dit op tv heeft gezien. Vaak is het laatste het geval. 



JE KIND WIL ETEN OMDAT HET TV-KIJKT
TV KAN HEEL HANDIG ZIJN OM JE KINDEREN EVEN TOT RUST TE BRENGEN. 
Zet ze voor de tv en je hebt er niets meer mee te doen. Soms is dat een geweldige oplossing, 
maar het grote nadeel hiervan is dat tv in veel gevallen ook eetlustopwekkend is. Denk alleen 
maar aan alle reclames voor eten die voorbijkomen. Maar ook tv-kijken op zich is vaak leuker 
met wat te knabbelen. Grote kans dus dat jouw kind na een poosje tv-kijken komt vragen om 
wat lekkers. Ook hier kun je vragen of je kind  honger heeft of dat het komt omdat ze op tv een 
reclame hebben gezien. Ook kun je ervoor kiezen om de tv uit te zetten en ze even lekker naar 
buiten te laten gaan of een spelletje te laten doen. 
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VOOR DE TV
DIT GEBEURT IN HEEL VEEL GEZINNEN DE MAALTIJD WORDT 

GEDACHTELOOS NAAR BINNEN GEWERKT VOOR DE TV. NAAST HET FEIT 
DAT DIT IN ONZE OGEN RESPECTLOOS IS VOOR DEGENE DIE TIJD EN 

MOEITE HEEFT GESTOKEN IN HET BEREIDEN VAN DE MAALTIJD, HEEFT 
ETEN BIJ DE TV NOG EEN AANTAL ANDERE NADELEN: 

Het eten wordt vaak gedachteloos naar binnen gestopt waardoor je ongemerkt veel 
meer eet (doordat het eten veel minder bewust wordt waargenomen, wordt ook 

minder snel gevoeld of het lichaam verzadigd is of niet).

De tv wordt geassocieerd met eten, waardoor het normaal wordt om te eten zodra 
de tv aanstaat. Ook dat werkt overeten in de hand. Op latere leeftijd geeft deze gewen-

ning ook problemen omdat eten dan onlosmakelijk verbonden is met tv-kijken.

Eten is een sociale bezigheid en de maaltijd is het moment bij uitstek om te 
verbinden met elkaar en te bespreken hoe de dag voor iedereen is geweest. 

Als iedereen met een bord op schoot voor de tv zit, gaat dit moment verloren. 
Ons advies: eet aan tafel en mocht je toch eens voor de tv willen eten, maak van eten 
voor de tv dan een uitzondering, iets wat je af en toe met elkaar doet. Wat wij doen, is 

dat we allerlei lekkere kleine hapjes maken waar iedereen uit kan kiezen. Ook met 
een bord friet voor de tv vinden de kinderen een groot feest. Dit doen we maar af en 

toe zodat het speciaal wordt. ‘Gewoon’ eten doen we altijd aan tafel. 
Ook de snelle boterham tussendoor wordt aan tafel gegeten en niet op de bank 

of voor de tv of op de slaapkamer. Dat scheelt niet alleen een boel extra eten, 
maar ook enorm veel rommel… 

ETEN
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JE KIND WIL ETEN OMDAT HET ERBIJ HOORT
ER ZIJN HEEL VEEL MOMENTEN DAT HET ERBIJ HOORT OM TE ETEN. DENK 
BIJVOORBEELD AAN EEN MIDDAGJE NAAR DE BIOSCOOP, EEN BEZOEKJE AAN EEN 
PRETPARK, EEN IJSJE ETEN TIJDENS EEN ZONDAGSE WANDELING ET CETERA. 
Soms lijkt het wel alsof het leven niet meer leuk is zonder eten. Als je niet oppast draait alles 
om eten. Terwijl het eigenlijk zou moeten gaan om het samen leuk hebben. Om verbinding en 
oprecht contact met elkaar. Maar op de een of andere manier zijn we vergeten hoe dat ook al 
weer werkt. Dus gaan we maar eten om onszelf een houding te geven. We verbinden door 
een ijsje of door een snoepje, terwijl een knuffel of een aai vaak ook volstaat. Onthoud goed 
dat kinderen kopieermachines zijn en dat zij straks het gedrag overnemen dat jij ze nu voor-
leeft. Kies dus voor jezelf hoe je met dit soort momenten om wenst te gaan. 
Wil je dat een ijsje speciaal blijft of kies je ervoor om je kind bij ieder bezoekje aan de stad een 
ijsje te geven? Is het normaal dat er bij ieder evenement een frietje wordt gehaald of doe je dat 
af en toe? Hoort bij een middagje shoppen koffie met gebak of kan het ook zonder? Kun je 
nog naar de film zonder een XXL-bak met popcorn? 
Wat wij vaak doen, is dat we met volle maag onderweg gaan naar een evenement of bijvoor-
beeld de bioscoop. Wij betalen het entreekaartje en de kinderen kunnen er zelf voor kiezen of 
ze van hun eigen geld nog iets te snoepen kopen. Vaak beslissen ze dan dat het eigenlijk niet 
nodig is. 
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   SUIKERVRIJ IN 
      DE PRAKTIJK10.
TE PAS EN TE ONPAS DIENEN ZICH MOMENTEN AAN WAAROP JE KIND WORDT 
VERLEID MET SUIKER. DIT GEBEURT NIET ALLEEN OP FEESTJES EN VERJAARDAGEN, 
HET LASTIGSTE ZIJN VAAK DE GEWONE DAGELIJKSE MOMENTEN. 

IETS TE DRINKEN EN IETS LEKKERS
ZO IS IETS TE DRINKEN EN WAT LEKKERS DE NORMAALSTE ZAAK VAN DE 
WERELD GEWORDEN. Wordt er iets georganiseerd dan wordt er bijna altijd iets te drinken 
en wat lekkers bij aangeboden. Om gek van te worden. Je kunt het zo gek niet bedenken of er 
hoort iets te drinken en iets lekkers bij. 
Het hoeft al niet eens meer een bijzondere gelegenheid te zijn. Ester: om een voorbeeld te 
noemen: mijn dochter moest met de hele groep 8 na school even een foto van de klas maken. 
Dus ze spraken direct na schooltijd af in de speeltuin vlak bij school, en, zo stond er in de mail 
te lezen ‘uiteraard wordt er gezorgd voor iets te drinken en wat lekkers’. Waarom? In die 15 
minuten dat er een foto wordt gemaakt is dat toch niet nodig? Of denk aan een sportdag, een 
spelletjesmiddag, een middagje naar de speeltuin of naar het zwembad: altijd wordt er gezorgd 
voor iets te drinken en iets lekkers. 
Dat dat drinken meestal een pakje is en dat het lekkers meestal bestaat uit een koek, dat is 
gewoon geworden. En zo krijgt je kind door iets te drinken en iets lekkers in één klap 8 tot 10 
suikerklontjes binnen! 
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DE BALANS TUSSEN UITZONDERINGEN
 EN GEWOONTE

DE KUNST IS OM EEN BALANS TE VINDEN TUSSEN UITZONDERINGEN EN GE-
WOONTE. EN GELOOF ME: DAT IS EEN BEHOORLIJKE UITDAGING! ALS JE NIET 
OPLET IS DE WEEK AL GAUW GEVULD MET ALLERLEI UITZONDERINGEN. ER DEELT 
IEMAND UIT, JE GAAT EENS OP VISITE, ER WORDT EEN SPORTWEDSTRIJD GE-
SPEELD, ER WORDT NOG TWEE KEER BIJ EEN VRIENDJE GESPEELD EN HUP, DAAR 
STAPELEN DE UITZONDERINGSMOMENTEN (DIE EIGENLIJK GEEN UITZONDERINGEN 
ZIJN, MAAR GEWOONTE) ZICH GESTAAG OP. 
Hoe ga je hiermee om? We hebben een aantal veelvoorkomende uitzonderingssituaties op 
een rijtje gezet met handige tips om ze zo suikervrij mogelijk te houden. Natuurlijk is het prima 
om wat uitzonderingsmomenten te hebben, bespreek dus vooral samen wat voor jou valt 
onder regel en wat hoort bij een uitzondering. Als de dagelijkse basis goed is, dan kan dat 
best. Zo blijft het leuk en gezellig en vooral duidelijk voor het hele gezin.
Neem met je gezin de onderstaande situaties door en bepaal hierin samen heel bewust hoe 
jullie ermee omgaan. Als je goede afspraken maakt, weet je kind altijd waar het aan toe is en 
zal je kind het minder lastig vinden zich aan te passen in verschillende situaties. 

SUIKERVRIJ NA HET SPORTEN
VOOR NA HET SPORTEN ZIE JE VAAK DAT KINDEREN IETS TE DRINKEN EN IETS 
TE ETEN MEE HEBBEN. Sporttrainingen vinden meestal plaats door de week en dan vaak 
vlak voor, tijdens of net na etenstijd. Als een kind van 17 tot 18 uur moet trainen, vraag je dan 
eens af hoe logisch het is dat het een pakje drinken en een koek mee heeft als het daarna 
thuis direct warm gaat eten. Het lijkt raar, maar ik (Ester) zie het in de praktijk heel vaak ge-
beuren. Totaal onnodig, gemiddeld 8 suikerklontjes die het kind niet nodig heeft. Zonde 
toch? Een fles water mee is meer dan voldoende. Een uurtje voordat de training begint kun je 
je kind prima iets kleins laten eten als een rijstwafel met kaas of een stuk fruit en wat noten 
bijvoorbeeld. Wedstrijden vallen vaak wel midden op de dag. Zorg altijd voor een goed ontbijt 
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ruim voor de wedstrijd. Zorg voor een gezond tussendoortje in de tas en een fles water en 
geef je kind eenvoudigweg geen geld mee, het heeft toch een tussendoortje mee?
Na sportwedstrijden in het weekend zie je vaak geen pakjes en koekjes, maar mogen veel 
kinderen in de kantine wat halen. Niet zelden bestaat dit uit een klein flesje AA al dan niet 
aangevuld met een zakje snoepjes. Een flesje AA levert alleen al 12 (!) suikerklontjes op. De 
zakjes snoep in de gemiddelde kantine zijn niet kinderachtig, dat zijn geen minizakjes meer, 
en dat levert dus in totaal net zoveel suikerklontjes op als het flesje AA. Zo kan het gebeuren 
dat je kind, dat net lekker en gezond gesport heeft, zo even 24 suikerklontjes naar binnen 
werkt! Een pakje drinken en een koek leveren al 8 onnodige suikerklontjes, maar deze ‘AA en 
snoep’-combinatie is toch helemaal om van te schrikken? 
Als alternatief kun je afspreken dat je kind een fles water meeneemt en een stuk fruit. Als dit 
een te grote omslag is (zeker in het begin kan dat het geval zijn), dan kun je eerst afspreken 
dat je kind water en een koekje mee krijgt en later het koekje vervangen. Wat je ook kunt af-
spreken is dat je kind eens per maand een klein snoepje mag uitkiezen in de kantine. Zo schaf 
je het niet helemaal af en blijft het leuk. 

SUIKERVRIJ TRAKTEREN
TRAKTATIES ZIJN EEN HEET HANGIJZER OP SCHOLEN. SOMMIGE SCHOLEN 
VINDEN ELKE TRAKTATIE PRIMA, SOMMIGE SCHOLEN HEBBEN EEN ALTERNA-
TIEF VOOR TRAKTATIES BEDACHT EN OP SOMMIGE SCHOLEN MAG BIJVOORBEELD 
GEEN SNOEP WORDEN UITGEDEELD. 
Het verschil in traktaties is groot. Kiest een bewuste ouder voor bijvoorbeeld een fruitspies, 
een wat onbewustere ouder strooit met snoep of het niets is. Ester: Mijn kinderen kwamen 
wel eens thuis met een grote Mars of een hele rol Mentos bijvoorbeeld. En dan was ik nog blij 
dat ze het mee naar huis hadden genomen en niet in de pauze in één keer naar binnen had-
den gewerkt. Arme juf. Als de hele klas een rol Mentos op heeft is je overwicht al gauw ver te 
zoeken. 
Je hebt geen invloed op wat andere ouders hun kinderen laten uitdelen. Je hebt wel invloed 
op wat je zelf laat uitdelen en eventueel ook op hoe je met gekregen traktaties omgaat. Je 
kunt in elk geval een voorbeeld voor anderen zijn. Daarnaast kun je natuurlijk altijd in gesprek 
met school over het traktatiebeleid. Niet geschoten, altijd mis. 
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WIL JE ECHT NIET DAT JE KIND 
SUIKERRIJKE TRAKTATIES 

EET IN DE KLAS?
 Geef je kind een bakje mee met zijn eigen lekkers. Op het moment 

dat er wordt getrakteerd, kan je kind dan iets uit zijn eigen bakje kiezen.
 Spreek met je kind af dat hij de traktatie altijd mee naar huis neemt en 

jullie thuis besluiten of en wanneer het wordt opgegeten.
 Ruil de suikerrijke traktatie thuis met je kind om voor iets 

verantwoords wat hij ook heel lekker vindt.

Zelf het goede voorbeeld geven is ook niet altijd makkelijk. Kinderen willen ten-
slotte graag allemaal de leukste uitdeel van de klas hebben en als het even kan mag 
het niet iets zijn wat afwijkt van de norm. Overleg samen dus goed wat je wilt doen: 
wil je suikerbewust uitdelen, suikervrij uitdelen of wil je helemaal niets eetbaars uitdelen? 
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SUIKERBEWUST
 Zelfgemaakte chocolade  Bekertjes vruchtenbowl   Choco-kokosbanaantjes 

SUIKERVRIJ
 Gezonde cakeblokjes  Kaasstengels  Mini-bananenmilkshakes 

 Speltmueslikoekjes 

NIET EETBAAR
 Kleine cadeautjes als gummetjes, potloden, stickertjes et cetera.

 Zaaibakjes: vul een muffinvormpje met aarde, doe er een zakje zaadjes bij en verpak
het in cellofaan. Eventueel kun je er nog een wedstrijd aan verbinden wie uiteindelijk de 

grootste zonnebloem heeft.
 Superhelden met lichtstaaf. Print en knip wat superhelden uit. Koop lichtstaafjes die je

moet knakken zodat ze licht in het donker geven en geef je superheld deze in de handen.
 Disco-wasco’s: koop verschillende kleuren wasco, breek ze in kleine stukjes, vul een muffinvorm 

met in elk bakje een paar stukjes. Smelt het in de oven en laat daarna weer afkoelen. 
Je hebt nu superleuke disco-wascoblokjes om mee te tekenen.

VOOR LEUKE TRAKTATIES!TIPS
(ALLE RECEPTEN ZIJN TE VINDEN OP PAGINA 165-168)
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SUIKERVRIJ BOODSCHAPPEN DOEN

STEL, JE DOET EEN PAAR BOODSCHAPPEN IN HET WINKELCENTRUM. JE 
GAAT EVEN NAAR DE SLAGER, DE BAKKER EN DE DROGIST. BIJ DE SLAGER KRIJGT 
JE KIND EEN PLAKJE WORST, BIJ DE BAKKER MAG HET EEN SCHUIMPJE UITKIEZEN 
EN BIJ DE DROGIST KRIJGT HET EEN DROPJE. MOET JE TOEVALLIG OOK NOG EVEN 
IN DE SUPERMARKT ZIJN, DAN VALT DAAR OOK ALTIJD WEL IETS TE PROEVEN EN 
DAT WETEN KINDEREN AL GAUW. ESTER: DE MIJNE RENDEN IN ELK GEVAL ALTIJD 
METEEN DOOR NAAR DE VERSAFDELINGEN.

Het ergste is misschien nog wel dat de meeste winkeliers niet eens aan de ouder vragen of 
het kind misschien iets mag hebben, maar zich voluit op je kind richten en zeggen: ‘Wil jij 
misschien een lekker snoepje?’ Waarop het al zo’n beetje in zijn hand geduwd wordt. Tja, welk 
kind zegt daar nou nee tegen? En hoe lastig is het op zo’n moment voor jou als ouder om nog 
nee te zeggen zonder dat je kind voor paal staat of zwaar teleurgesteld is? 
Ook hier is het zaak met je kind afspraken te maken. Bijvoorbeeld: ‘Als we zo gaan winkelen, 
dan kies je één winkel uit waar je iets neemt en dat is voldoende.’ Je hoopt dan waarschijnlijk 
op de slager, omdat dat de minste suiker oplevert, maar de afspraak op zich is al een heleboel 
winst. 
Leg thuis op een rustig moment aan je kind uit waarom je niet wilt dat er in elke winkel iets 
gegeten wordt. Dit kun je klein en simpel houden, in jip-en-janneketaal, op hun eigen niveau. 
Kinderen begrijpen echt vaak veel meer dan wij denken. 
Als je in de supermarkt bent met je kind dan is dat al gauw een walhalla met de lekkerste 
verleidingen. Je kunt besluiten om je boodschappen voortaan zonder kinderen te doen, 
maar je kunt er ook over in gesprek gaan met je kind. 
Iedereen weet dat al het kinderlekkers op kinderooghoogte staat uitgestald. Dit kun je prima 
aan je kind uitleggen. Til je kind eens op en laat zien wat er hoger en in andere schappen ook 
nog te vinden is. Maak er een uitdaging van om samen zo lekker mogelijke dingen te vinden 
met zo min mogelijk suiker! 
Spreek verder af dat zeuren om bepaald eten of bepaalde producten betekent dat ze de vol-
gende keer niet meer mee mogen. Wees ook niet bang om nee te zeggen in de supermarkt. 
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SUIKERVRIJ SPELEN BIJ VRIENDJES 
    EN VRIENDINNETJES

THUIS HEB JE PRECIES IN DE HAND WAT JE WEL OF NIET AAN SNOEP EN 
DRINKEN IN HUIS HAALT EN OP WELKE MOMENTEN DIT WEL OF NIET GEGETEN 
WORDT. ALS JULLIE DAAR EENMAAL JE WEG IN GEVONDEN HEBBEN EN ALLES 
LEKKER IN BALANS IS, ZUL JE DAAR NIET VEEL STRIJD MEER OM HOEVEN TE HEBBEN. 

Gaan ze bij vriendjes spelen, dan lijken ze wel in een andere wereld te stappen en zullen ze 
niet gauw zeggen: nee dank u, geef mij maar een glaasje water. 
Ook hier kun je prima aan je kind uitleggen wat jij graag wilt en duidelijke afspraken maken. 
Uiteraard is dit ook een beetje afhankelijk van hoe vaak je kind ergens anders speelt. Sommi-
ge kinderen spelen bijna elke middag ergens anders, andere zijn vooral vaak thuis. 
Thuis is de basis, dat is het belangrijkste, maar als ze erg uithuizig zijn, dan geeft dat natuurlijk 
wel erg veel uitzonderingssituaties. 
Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat ze twee keer per week als ze ergens spelen gewoon snoep 
en limonade accepteren en de rest van de keren om water vragen. Eventueel kun je erbij af-
spreken dat er ook geen snoepje wordt geaccepteerd, maar in de praktijk is dat misschien 
toch lastig. Water in plaats van limonade is gelukkig al 4 suikerklontjes winst per glas! 
Als vriendjes bij jullie komen spelen en je kind is gewend water of thee te drinken als het uit 
school komt, dan kan dat ineens aanleiding bij je kind geven om toch limonade te willen. 
Houd voet bij stuk. Wij doen het zo. Wat jouw vriendje of vriendinnetje gewend is, is niet wat 
wij gewend zijn. Haal een fles limonade voor vriendjes (zet deze ergens in een voorraadkast 
en niet gewoon in je koelkast). Bied vriendjes eerst ook gewoon thee of water aan en als ze 
echt limonade willen en niets anders, geef je ze dat. Het is tenslotte niet aan ons om vriendjes 
op te voeden. 
Spreek een moment in de week af waarop je kind wel limonade mag. Bijvoorbeeld op zater-
dagavond bij het televisiekijken. Zo heeft het niet het idee dat het nooit iets mag en blijft alles 
lekker in balans. 
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SUIKERVRIJ EEN DAGJE UIT OF ONDERWEG
EEN DAGJE OP PAD BETEKENT DAT JE ONDERWEG BENT. VAAK GA JE WAT 
LANGER RIJDEN EN IS DE AUTORIT BIJ UITSTEK EEN MOMENT OM IETS LEK-
KERS TE ETEN EN TE DRINKEN. HET IS NIET VOOR NIETS DAT TANKSTATIONS 
INMIDDELS UITGEGROEID ZIJN TOT MINISUPERMARKTJES WAAR JE WERKELIJK 
ALLES KUNT HALEN VOOR ONDERWEG. ALLES, BEHALVE GEZONDE VOEDING.
ALS JE EEN DAGJE OP PAD GAAT, DAN PLAN JE DIT BIJNA ALTIJD VAN TEVOREN EN 
DUS KUN JE PRIMA VOORBEREID ZIJN. 

ZO DOE JE DAT
 Zorg dat je zelf eten en drinken meeneemt.
 Zorg voor voldoende water. Ben je bijvoorbeeld met een gezin van vier dan is 

een literfles echt zó op. Neem dus ruim voldoende mee.
 Neem voor je kinderen hun eigen (leuke, mooie) fles water mee.
 Als je kinderen gewend zijn dat er bij het tanken iets lekkers wordt gehaald, zorg dan dat 

je niet hoeft te tanken. Regel dit van tevoren, zodat je eventueel gezeur voor bent.
 Is het mooi weer? Plan een picknick onderweg! Je kunt zelf kiezen wat je meeneemt en het 

voordeel is dat je goed gevuld aankomt op de plaats van bestemming en niet meteen honge-
rige kinderen hebt. 

 Toch niets meegenomen of duurt de rit onverwacht veel langer dan gepland en eindig je 
toch met hongerige kinderen in de auto? De meeste grote tankstations hebben tegenwoor-

DENK EENS AAN
 STUKKEN KOMKOMMER  VOLKORENCRACKERS OF RIJSTWAFELS 

 EEN POTJE AMANDELPASTA  GEKOOKTE EITJES
 EEN BAKJE MET GEMENGDE NOTEN, KOKOSSNIPPERS EN ROZIJNEN

 BLOKJES KAAS  VERS FRUIT
Voordeel van deze picknick is dat je geen koelbox nodig hebt en alles dus zó mee de auto in kan! 

WAT JE MEE KUNT NEMEN VOOR EEN GEZONDE, LEKKERE PICKNICK? 
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dig ook vers fruit en verschillende soorten notenmixen in het assortiment. Daarnaast kun je 
besluiten om even van de weg af te gaan en een supermarkt op te zoeken waar je bijvoor-
beeld de ingrediënten kunt kopen voor die heerlijke bovenstaande picknick! 
Ga je een dagje een attractiepark bezoeken, dan liggen de verleidingen natuurlijk ook de 
hele dag op de loer. Ook hier geldt weer: maak afspraken. Neem bijvoorbeeld jullie eigen 
eten/picknick mee, maar beloof dat jullie aan het einde van de dag een ijsje halen.
Wat je ook kunt doen is de kinderen wat zakgeld geven zodat ze zelf kunnen kiezen wat ze op 
zo’n dag extra willen kopen. Op die manier voorkom je ook een hoop gezeur bij ieder snoep-
standje dat je voorbij loopt. Zo is een dagje weg wat eten betreft wel een uitzonderingssituatie, 
maar niet té ongezond en blijft het voor iedereen leuk. 

SUIKERVRIJ OP VAKANTIE
VAKANTIE IS VOOR IEDEREEN ANDERS EN KAN NATUURLIJK OP ONEINDIG 
VEEL VERSCHILLENDE MANIEREN WORDEN INGEVULD. BLIJF JE DICHT BIJ 
HUIS, DAN IS HET GEMAKKELIJKER OM JE EIGEN VOEDINGSPATROON AAN TE 
HOUDEN DAN WANNEER JE IN EEN VREEMD LAND ZIT. 
Toch kun je ook in het buitenland je eigen rituelen prima aanhouden. Ook hier geldt: praat van 
tevoren met je kind over welke uitzonderingen of concessies je toestaat deze vakantie. 

NEEM DEZE TIPS MEE IN JE VAKANTIEPLANNING 
 Het is vakantie! Geniet en laat de teugels ietsje vieren.
 Ga je een dag weg, kijk dan op pagina 137 bij de tips voor een dagje uit en neem je eigen
eten mee.

 Picknicken is extra leuk als je op vakantie bent, bij de tips voor een dagje uit staan 
ook picknicktips.

 Ga je naar het strand? Neem dan ook gewoon je picknickspullen mee! 
 Neem een koelbox of koeltas mee op vakantie, waarin je de heerlijkste dingen mee 
kunt nemen.

 Ga je uit eten? Geniet daar dan vooral heel erg van en als je het niet elke dag doet, kun
je ook best een keer een lekker dessert uitkiezen. Bespreek met je kind van tevoren of je 
wel of niet een dessert gaat nemen, dat voorkomt teleurstellingen.
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SCHOOLREISJE
Schoolreisjes vinden vaak 

één keer per jaar plaats, laat 
ook dit een uitzondering op de re-

gels zijn. Je kunt wel afspraken met 
je kind maken. Bijvoorbeeld: Je 
neemt wel het ijsje/zakje chips/

snoepje, maar slaat het pakje 
drinken af en neemt je eigen 

fles water.
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Ook de buitenlandse supermarkten zitten bomvol met verleidingen. Ga zonder je kinderen of 
bespreek weer van tevoren waar jullie wel en geen uitzonderingen willen maken. O, enne: 
neem ook eens een ijsje! Het is vakantie!

SUIKERVRIJ EN SINT MAARTEN
IN GROTE DELEN VAN NEDERLAND WORDT OP 11 NOVEMBER SINT MAAR-
TEN GEVIERD. KINDEREN GAAN MET EEN ZELFGEMAAKTE LAMPION LANGS DE 
DEUREN EN HALEN SNOEP OP. 
Dat levert tegenwoordig al gauw een hele supermarkttas gevuld met snoep op. Alles wat je in 
een jaar hebt wegbezuinigd wordt in één avond ingehaald. Om moedeloos van te worden? 
Nee hoor! 

MET DEZE TIPS HOUD JE OOK SINT MAARTEN LEUK
 Spreek af hoeveel huizen je kind zal gaan lopen. Zeker als ze nog klein zijn is een of 
twee rijtjes huizen meer dan zat.

 Wat ook kan is dat je jouw kind zelf laat bepalen hoeveel huizen het loopt en afspreekt 
hoeveel snoepjes het vervolgens uit de tas mag kiezen om te houden. Laat hem 
bijvoorbeeld 15 snoepjes uitkiezen en stop die in een trommeltje. 

 Stort de tas uit op tafel (dit is het leukste moment!), geniet even van het koppie van je 
kind en bekijk eens kritisch samen wat er eigenlijk voor jullie ligt. Bespreek van tevoren 
welk snoep er wel of niet gehouden mag worden.

 Al het snoep dat niet gekozen is of niet gehouden mag worden gaat terug de tas in. De 
tas wordt ingeleverd en kun je bijvoorbeeld ruilen voor een cadeautje of een stuk verant-
woorder snoep. Je kunt de tas vervolgens weggooien, maar je kunt er bijvoorbeeld ook 
voor kiezen om hem te doneren aan de voedselbank. Ik hoor je denken: wat wij niet willen 
eten geef je weg aan een ander? Voor hen is het toch ook ongezond? Ja, maar bij de 
voedselbank verdelen ze het over heel veel mensen en wordt het niet door één persoon 
verorberd. Je kind leert wat het is om te delen en zo maak je meerdere mensen blij.

 Wat ook kan is je kind zoveel laten eten als het wil en afspreken dat de rest wordt 
weggegooid of naar de voedselbank wordt gebracht. Er is echt wel een limiet aan wat 
een kind in één keer op kan, je loopt hierbij alleen wel de kans dat je met spoed een 
emmertje moet halen… Ook niet echt prettig.
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SUIKERVRIJ OP FEESTJES 
    EN VERJAARDAGEN

DE EEN HEEFT ER VIER PER WEEK, DE ANDER HEEFT ER EEN PER MAAND. 
FEESTJES EN VERJAARDAGEN, EEN VERLEIDING OP ZICH. ALS JE MAAR EENS 
PER MAAND EEN VERJAARDAG HEBT IS DAT AL EEN HEEL ANDER VERHAAL DAN 
WANNEER JE VIER KEER PER WEEK EEN JARIGE IN JE OMGEVING HEBT. 
Hoe vaak je op verjaardagsbezoek gaat heeft veel invloed op hoe je ermee omgaat. Ga je 
zelden, dan kun je afspreken dat je een stukje taart eet bijvoorbeeld. Ga je heel vaak dan 
wordt dat al gauw een stuk onverstandiger. 

WAT GEEF JE ZELF WEG 
MET SINT MAARTEN? 

DOE JE MEE AAN HET SNOEP UITDELEN OF BEN JE CREATIEF EN VERZIN JE WAT ANDERS?

DIT KUN JE OOK UITDELEN 
 Kleine minicadeautjes als stickertjes, pennen, potloden, gummetjes et cetera. 

 Als het erg koud is die avond, is het ook heel leuk om ze even op te laten warmen met een 
kopje warme thee en eventueel kun je daar een stukje gezonde cake bij geven 

(zie Deel 6 Recepten: Traktaties).
 Wist je dat er tijdens Sint Maarten vroeger geld werd uitgedeeld? Je kunt er ook voor kiezen

 om de kinderen blij te maken met een muntje van 10 of 20 eurocent, dit vinden ze fantastisch 
voor in hun spaarpot!

 Uiteraard kun je kiezen voor de mandarijn, niet zo origineel en bij veel kinderen daardoor 
tijdens Sint Maarten ook niet zo geliefd, maar wel gezond! 

 Ook leuk in plaats van de mandarijn, bij sommige supermarkten heb je minibanaantjes!
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JE KUNT VERSCHILLENDE DINGEN DOEN OM JE VOOR TE BEREIDEN OP EEN VERJAARDAG OF FEESTJE
 Eet in elk geval van tevoren, zodat je zonder honger aankomt.
 Al naargelang het aantal verjaardagen dat je in een periode hebt kun je je kind laten 
kiezen wat het wel of niet neemt. Bijvoorbeeld: wel taart geen limonade, of geen taart wel 
limonade. Of geen taart en limonade, maar wel chips. Als je kind zelf kiest, staat hij meer 
achter de afspraak dan dat jij voor hem beslist. Gaan jullie als gezin op verjaardagsvisite, 
spreek dan van tevoren af wat jullie wel of niet nemen. We nemen allemaal wel óf allemaal 
geen taart. Zorg ook dat jullie goed gegeten hebben voordat je weggaat. 

 Let ook gewoon even op wat je kind vervolgens doet op zo’n feestje. Niet altijd 
herinneren ze zich de afspraak. Grijp gerust in als je kind toch alles aanpakt. Praat even 
met elkaar over de afspraken die je hebt gemaakt. Het is niet gek als je als ouder zegt dat 
je liever niet hebt dat je kind een bepaalde traktatie eet of drinkt.

 Heeft je kind zelf een feestje en ben jij er niet bij? Bespreek dan wat je met je kind 
hebt afgesproken ook even met de ouder(s) van de jarige. Het is niet vreemd als jij als 
ouder bepaalde dingen liever wel of niet hebt. Vraag jezelf maar eens af of je het gek zou 
vinden als een ouder zoiets aan jou zou vragen, nee toch? 

 Laat verjaardagsfeestjes een uitzondering zijn, thuis is de basis, zo houd je het leuk! 
De ervaring leert dat hoe minder ze thuis suiker eten, hoe minder ze buitenshuis ook voor 
suiker kiezen of dan toch in elk geval iets minder.
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SUIKERVRIJE FEESTDAGEN
DE FEESTDAGEN ZIJN EEN EN AL UITZONDERINGEN ALS HET OM ETEN GAAT. 
DAARBIJ KOMT DAT ZE OOK NOG EENS ALLEMAAL ACHTER ELKAAR VALLEN. DAT 
BETEKENT VAAK EEN HOOP SUIKER IN KORTE TIJD. 

Aan de ene kant moet je hierin dus iets meer loslaten dan anders. Je kind komt om de haver-
klap in aanraking met dingen als pepernoten, chocolade, schoencadeautjes, kerstkransjes, 
kerstdiners et cetera. Maak alles bespreekbaar als het om situaties buitenshuis gaat. Hier 
een beetje laten, daar een beetje mogen werkt vaak het beste. Zorg dat je thuis juist in deze 
periode zorgt voor nog minder suiker dan anders. Maak bewuste keuzes en geef bijvoorbeeld 
liever een klein cadeautje in de schoen dan iets te snoepen. Een holle chocoladesinterklaas 
van 60 gram bevat, schrik niet, al 9 suikerklontjes!!! Kerstontbijt met croissantjes, bolletjes en 
kerststol leveren ook ongemerkt een hoop suiker én heel veel snelle koolhydraten. Even een 
rekenvoorbeeldje van waar een kerstontbijt uit zou kunnen bestaan:

Dat zijn een heleboel klontjes om de dag mee te beginnen! Zet daarom ook eens wat anders 
op tafel om het aantal suikerklontjes wat te temperen. 
DENK HIER OOK EENS AAN:

 Laat je kind tijdens of voor het ontbijt feestelijke vormpjes uitsteken van fruit of groenten.
 Dit kan ook met kaas of vleeswaren.
 Bak samen de kaasvingers (zie Deel 6 Recepten). 
 Bak rozijnenbroodjes (zie Deel 6 Recepten), té lekker als ze nog warm zijn, en besmeerd 
met een laagje roomboter zijn ze een prima vervanging van de suikerrijke kerststol!

 

2 SNEETJES KERSTBROOD MET SPIJS
1 PISTOLETJE MET HAGELSLAG 
1 GLAS VERS SINAASAPPELSAP 
1 CHOCOLADEKERSTKRANSJE
TOTAAL 

SUIKERKLONTJES*

8 
5 
6 
1 
20
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BUDGETTIPS11.
NOG STEEDS DENKEN VEEL MENSEN DAT HET DUUR IS OM GEZOND TE ETEN. 
HET TEGENDEEL IS WAAR. EEN GEMIDDELD GEZIN MET TWEE KINDEREN IS PER 
WEEK ONGEVEER 150 EURO KWIJT AAN BOODSCHAPPEN. ONGEVEER DE HELFT 
VAN DEZE BOODSCHAPPEN BESTAAT UIT PRODUCTEN DIE NIET BIJDRAGEN AAN 
DE GEZONDHEID. HIERBIJ KUN JE DENKEN AAN FRISDRANKEN, VRUCHTENSAPPEN 
EN ALCOHOL, PAKKEN VLA EN ANDERE TOETJES, CHIPS EN ANDERE KNABBELS, 
DIEPVRIESFRIETJES, IJS, SNOEPJES, KANT-EN-KLARE MAALTIJDEN, KOEKJES EN 
GEBAK. ALS JE DEZE HELFT VAN DE KAR ZOU VERVANGEN DOOR NORMALE, GE-
ZONDE VOEDING BEN JE VAAK MINDER GELD KWIJT.

Daarbij komt: doordat je jouw lichaam en dat van je kinderen voedt in plaats van vult, zullen ze 
na verloop van tijd beter verzadigd zijn, minder honger hebben en daardoor minder eten. Je 
hebt daardoor ook minder nodig. De balans slaat dus op den duur echt uit naar de andere 
kant. Het geld dat je bespaart op de boodschappen die je niet meer koopt, kun je gebruiken 
om je voorraadkast op te waarderen en bijvoorbeeld te investeren in een flinke hoeveelheid 
biologische vlees- en visproducten. 
Van biologische vlees- en visproducten heb je 60% minder nodig om toch voldoende eiwitten 
binnen te krijgen. Deze producten zijn misschien wel duurder in aanschaf, maar je betaalt 
hooguit 30% meer, dus per saldo zijn ze voordeliger, zeker ook gezien de gezondheidswinst 
(en de vele andere voordelen voor dieren, boeren en milieu) die ze opleveren. 
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KIES GEZONDHEID BOVEN GEMAK
JE GEZIN VOEDEN IN PLAATS VAN VULLEN BETEKENT VAAK OOK DAT JE BE-
WUSTER GAAT KIEZEN OP ANDERE GEBIEDEN. ALS HET NIET UIT DE LENGTE 
KOMT, DAN MOET HET TENSLOTTE UIT DE BREEDTE KOMEN. EN ZEKER MET KIN-
DEREN IS HET LEVEN KOSTBAAR. 

Zo gaan wij bewust minder vaak uit eten. Ten eerste omdat de meeste plaatsen waar je kunt 
eten met kinderen alleen maar rommel serveren, maar ook omdat het eigenlijk niet normaal 
is om steeds maar ergens wat te gaan eten. We kiezen ervoor om uit eten weer bijzonder te 
maken, zodat áls we het dan doen, we ook naar een goed restaurant kunnen gaan. 
Met het geld dat we uitsparen door andere keuzes te maken, doen we investeringen die bij-
dragen aan onze gezondheid. Wij kochten bijvoorbeeld een grote diepvries, een grote set 
verantwoorde diepvriesbakken, een ijsjesmaker, waterfilter of bakken voor onze eigen moes-
tuin. Ook daar heeft het hele gezin veel plezier van. 
Voor de feestdagen kiezen we voor een klein cadeautje voor iedereen persoonlijk en een 
groot cadeau of een uitstapje voor het hele gezin. Op die manier krijgt ook de component 
‘samenzijn’ veel meer waarde. 
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VOOR EEN KLEINE BEURS
WIJ MAKEN ER MET ONZE GEZINNEN EEN SPORT VAN OM BEWUST TE LEVEN. 
OM MET ZO MIN MOGELIJK INVESTERING TOCH EEN MAXIMALE GEZONDE LEEF-
STIJL NA TE STREVEN, SÁMEN MET DE KINDEREN. DIT IS HOE WIJ HET DOEN:

 KIES VOOR GROENTEN UIT HET SEIZOEN. Groenten uit het seizoen zijn heel vaak 
biologisch en daarbij vaak ook ontzettend goedkoop én ze bevatten de juiste voedings-
stoffen die je op dat moment van het jaar nodig hebt.

 DENK OOK EENS AAN DE VERGETEN GROENTEN als pastinaak, knolselderij, 
pompoen, bieten. Deze groenten zijn vaak goedkoop en ook daarmee kun je heerlijke 
gerechten maken.

 KOOP BIOLOGISCH VLEES, GEVOGELTE EN VIS als het afgeprijsd is en vries het in. 
Vaak hebben supermarkten aan het eind van de dag (zeker op zaterdag) heel veel biolo-
gische producten afgeprijsd. Het uitgelezen moment om eens goed in te slaan!

 LET GOED OP AANBIEDINGEN VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN en sla daarvan 
groot in. Wederom: vries verse producten in.

 DOE ÉÉN KEER IN DE WEEK BOODSCHAPPEN. Vaak ben je veel meer geld kwijt als je 
iedere paar dagen even naar de supermarkt gaat, verleidingen zijn daar nou eenmaal 
alom aanwezig. Zeker als je in de omschakelingsfase zit naar een suikervrije leefstijl is het 
verstandig om ‘slechts’ éénmaal per week naar de supermarkt te gaan.

 DOE INKOPEN ZONDER DE KINDEREN, of maak goede afspraken vooraf. Kinderen 
zien van alles en willen vaak van alles en omdat steeds maar weer nee zeggen ook gaat 
vervelen, levert dit al snel 10 euro extra aan inkopen op in de kar. 

 ZOEK EEN BOER IN DE BUURT waar je samen met je kind naartoe kunt om verse 
producten te kopen. Je kind ziet dan direct waar de voeding vandaan komt en samen 
hebben jullie een leuk uitje.

 KOOP GROENTEN EN VIS OP DE MARKT: lekker vers, niet duur en zeker aan het eind 
van de dag vaak ook nog voordeliger. Zeker als je dan ook nog je eigen tasjes meeneemt 
scheelt je dat enorm in de hoeveelheid plastic afval. 

TIPS
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 ZET EEN MOESTUINBAK IN JE TUIN of hang een minimoestuin aan je balkon. 
Heb je helemaal geen ruimte, informeer dan eens naar de mogelijkheden van een 
volkstuin. Doe dit desnoods met een aantal mensen samen en deel de opbrengst.

 KWEEK JE EIGEN VERSE KRUIDEN. Kruiden zijn kostbaar dus als je ze zelf kweekt en 
een takje van dit en een bosje van dat nodig hebt, hoef je daar geen hele plant voor te 
kopen. De meeste kruiden kun je overigens ook heel goed invriezen in een beetje water 
in een ijsklontjesbakje in de vriezer of drogen. Handig als je erg veel hebt van een 
bepaalde soort.

 VOLG HET SEIZOEN EN GA WILDPLUKKEN. In de herfst liggen er overal kastanjes, 
hazelnoten en walnoten te niksen op de grond, totdat iemand ze oppakt en verwerkt. In 
de zomer vind je overal heerlijk wild fruit! Kijk voor plekken in de buurt op wildplukwijzer.nl.

 KOOP GROENTEN ONGESNEDEN. Vaak zijn voorgesneden groenten en kant-en-klare 
groentenmixen veel duurder én ze zijn minder lang houdbaar. 

 BEWAAR RESTJES en verwerk ze in de maaltijd van de volgende dag of vries ze in. 
Ook kun je ervoor kiezen om één keer in de week een ‘restjesdag’ in te lassen waarop 
jullie alle restjes opeten. 

 KIJK OOK EENS ONDER IN OF BOVEN IN EEN SCHAP. Vaak staan de duurdere 
merkproducten op ooghoogte. Een beetje rondkijken en prijzen vergelijken kan echt 
euro’s schelen in de kar.

 SPAAR ZEGELTJES EN LAAT DEZE ÉÉN KEER PER JAAR UITKEREN. Hiervan kun je 
dan iets gezonds of speciaals doen voor jouw gezin. 

 INVESTEER IN EEN GOEDE WATERFILTER. Wekelijks flessenwater kopen voor een 
heel gezin is naast een enorm gesleep ook vrij kostbaar. Een goede waterfilter zorgt ook 
voor goed en gezond drinkwater en heb je met een paar weken terugverdiend (en scheelt 
je een hoop gesjouw). 

 NEEM JE EIGEN ETEN EN DRINKEN MEE ONDERWEG OF OP DAGJES UIT. Een 
dagje uit kost met een gezin al snel een paar honderd euro. Echt niet leuk meer dus. Je 
kunt de kosten enorm drukken door zelf een goedgevulde koeltas of picknickbox mee te 
nemen met allerlei lekkere en gezonde dingen. Naast een enorme besparing levert het je 
ook nog eens veel meer energie op aan het eind van de dag. 

 KOOP ALLEEN WAT JE ECHT NODIG HEBT. Voorraad houden voor als er 
buurtkinderen komen spelen is echt niet nodig. Wees creatief met wat je in huis hebt en 
als ze het niet willen, nou dan niet. 
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 ZORG VOOR EEN GOED ONTBIJT. Onderzoeken tonen keer op keer aan dat een 
goed ontbijt ervoor zorgt dat je kind gedurende de dag stabieler is en minder hoeft te 
eten. Dubbele winst dus. 

 CHECK GOEDKOPE WEBSHOPS ONLINE VOOR JE KRUIDENIERSWAREN, dat kan 
een hoop schelen. Of koop de goedkoopste gezonde varianten in je natuurvoedingswinkel.

 KIJK EENS OF ER EEN TOKO IN DE BUURT IS OF EEN TURKSE WINKEL en ga 
op ontdekking wat je er goedkoop kunt krijgen.

 KOOP GEEN ONNODIGE SUPERFOODS, je hebt ze niet per se nodig, onthoud ook dat 
de meeste groenten van de koude grond superfoods zijn, zeker in combinatie met iedere 
dag een flinke snuif frisse buitenlucht! Superfoods zijn vooral erg prijzig en voegen vaak 
weinig toe.

 LEER OM GOED RESTJES UIT DE KOELKAST TE VERWERKEN IN GERECHTEN. 
Een prima bestemming hiervoor zijn gevulde groentesoepen en frittata’s met ei en 
groenten.

 BAK WEINIG ZOETS. Koekjes, cake en taart zijn eigenlijk luxeproducten die met mate 
prima zijn. Ze voegen verder weinig toe aan je gezondheid en het is extra. Gebruik je 
budget liever voor je maaltijden en bewaar de zoete extra’s voor speciale gelegenheden.

 KOOP GEEN PAKJES EN ZAKJES, MUESLIREPEN en toestanden met chocolade-
laagje. Met andere woorden: koop geen ‘voorgemaakte’ spullen, maar maak zo veel 
mogelijk zelf.

 ERKEN JE BUDGETBEPERKING. Perfectie lukt niet altijd. Zie kostbare producten als 
een luxe en koop ze af en toe. Kies in dat geval ook echt voor kwaliteit. Bijvoorbeeld 
rauwmelkse kaas, rode quinoa, biologisch vlees en vis, buffelmozzarella, een tomaat in 
de winter et cetera.

 MAAK JE EIGEN KRUIDENTHEE.
 LEER TECHNIEKEN AAN, ZOALS FERMENTEREN. Zo hoef je geen 
supermarktaugurken te kopen, maar kun je met wat biologische komkommers in één 
keer augurken maken voor een hele maand.

 KOOK IN BULK EN BEWAAR GOED.
 INVESTEER ALS JE DAT KUNT IN EEN GROTE DIEPVRIES met heel veel laden, 
samen met goede diepvries-bewaarbakjes. Hierin kun je in het seizoen allerlei heerlijkhe-
den invriezen die je buiten het seizoen en in de wintermaanden op kunt eten. Zorg ook 
voor een goede, grote koelkast.
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 GEDROOGDE PEULVRUCHTEN (bonen, linzen et cetera): alle peulvruchten bevatten 
de anti-nutriënten lectines en saponines die in grote hoeveelheden schadelijk zijn voor 
de darmwand. Met mate kun je ze prima eten en zijn ze lekker in schotels, maar je kunt ze 
ook gebruiken voor het maken van hamburgers en als vervanger van aardappelen. 

 SEIZOENSGROENTE EN SEIZOENSFRUIT: kijk of je seizoenskookboeken kunt vinden 
zodat je naar hartenlust kunt genieten van al het lekkers uit de verschillende seizoenen.

 ROOMBOTER lekker op brood, maar ook door gerechten, perfect om in te bakken 
en braden en ook lekker door bijvoorbeeld de havermoutpap, voor een betere (langere) 
verzadiging.

 SPELTMEEL, ROGGEMEEL EN BOEKWEITMEEL: bak je eigen brood hiermee of 
vervang tarwemeel in recepten door deze verschillende meelsoorten.

 EIEREN perfect voor alles! Zeker biologische eieren zijn een geweldige eiwitbron dus 
als je even geen geld hebt voor goed vlees, neem dan gerust een eitje extra. 

 HAVERPRODUCTEN kosten niets en verzadigen als de beste. Tip: investeer in een 
klein koffiemolentje en maal je eigen havermeel. Dit is een perfecte en spotgoedkope 
vervanger van bijvoorbeeld amandelmeel. 

 DIEPVRIESGROENTEN: de meeste diepvriesgroenten zijn vaak verser dan de groenten 
op de versafdeling. Let er wel even op dat er geen sausjes of kruiden aan zijn toege-
voegd. 

HANDIGE BUDGETPRODUCTEN 
OM IN HUIS TE HEBBEN





RECEPTEN
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DAGMENU’S
HOE ZIET DAT ER NOU UIT VOOR JE KIND, EEN SUIKERVRIJ DAGMENU? HIERONDER 

VIND JE TER INSPIRATIE EEN VOORBEELDMENU VOOR IEDERE LEEFTIJDSGROEP. UITERAARD 

KUN JE DE VERSCHILLENDE ONDERDELEN WEER MIXEN EN MATCHEN, AL NAARGELANG DE 

VOORKEUREN VAN JOUW KIND. 

DAGMENU 1-4 JAAR

HAVERMOUTPAP
Maak havermoutpap volgens de aanwijzingen op de verpakking. Zet een stuk of vier kleine 
schaaltjes op tafel met daarin verschillende dingetjes zoals rozijntjes, stukjes noten, geraspte 
kokos, plakjes banaan, stukjes appel, sesamzaadjes, blauwe bessen et cetera. De variatie van dit 
ontbijt is eindeloos en je kindje kan zelf kiezen waar het zijn pap mee versiert.

GROENE-DRAKENSMOOTHIE
Meng in een blender een handje spinazie, een kwart banaan, 3 plakjes komkommer en een 
kwart avocado met wat water tot een romige smoothie.

 ONTBIJT Havermoutpap  TUSSENDOOR  Groene-drakensmoothie  LUNCH Monkey platter
 TUSSENDOOR  Ei-muffin  DINER  Gestoomde bataat, kipfilet en groente

ZO MAAK JE HET DAGMENU
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GESTOOMDE BATAAT, KIPFILET EN GROENTE 
(NAAR KEUZE EN NAAR SEIZOEN)

Het is heerlijk, snel én gezond om je groenten en aardappelen, of zoals in dit geval bataat, 
te stomen in plaats van te koken. Met stomen blijven veel meer voedingsstoffen bewaard omdat je 

ze niet kwijtraakt via het kookwater. Stomen kan eenvoudig met een stoominzet die je op de pan 
zet. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om de kipfilet te koken en uit elkaar te trekken. 

Meng een beetje mayonaise en wat stukjes ananas erdoor en je hebt een heerlijke 
lauwwarme kipsalade. 

MONKEY PLATTER
Maak een bordje met van alles en nog wat. Denk aan een gekookt eitje, stukjes avocado, 

nootjes, wortel, komkommer, appel, kokos, banaan, druiven, snoeptomaatjes, stukjes gerookte kip. 

ZO MAAK JE HET
Klop de eieren los in een kom. Snijd de groenten in stukjes 
en voeg deze eraan toe. Voeg dan de Italiaanse kruiden toe 
en meng alles goed. Verdeel het mengsel over een muffin-

vorm. Bak ze in 10 tot 20 minuten af op 200 graden. 

JE HEBT NODIG VOOR 12 EI-MUFFINS
 5 eieren
 ½ courgette
 2 tomaten
 10 champignons
 1 tl Italiaanse kruiden

EI-MUFFIN



154

 
KIWI Bij Xenos heb je speciale kiwi-meeneembakjes. Je stopt er 
een hele kiwi in. In de binnenzijde zit een boogje en een lepeltje. 

Leg de kiwi aan de andere kant in het bakje, druk het bakje dicht en 
het boogje snijdt de kiwi doormidden. Met het lepeltje lepel je nu de 

kiwi lekker op. In het bakje passen zelfs nog wat nootjes! 
 

BANAAN Er zijn ook speciale bananendoosjes in de vorm van 
een banaan. Snijd de banaan eens in plakjes en doe steeds tussen 

twee plakjes wat amandelpasta of pindakaas. Smullen! 
Denk ook eens aan fruit dat misschien minder voor de hand ligt:
blauwe bessen, druiven, stukjes mango, sharonfruit of ananas. 

Of maak een mix met wat kokossnippers of nootjes erbij.
 

WORTEL EN KOMKOMMER Winterpeen leent zich bij uitstek voor 
het uitsteken van een klein vormpje. Ook met komkommer gaat dit 

prima. Steek uit beide soorten groente vormpjes en meng ze samen 
in een bakje. Ook radijs en rettich lenen zich hier prima voor!

 
SNOEPTOMAATJES Snijd ze door en doe er een klein stukje kaas 

tussen, maak ze vast met een prikkertje. Een paar van deze lekkere 
prikkers in een bakje zijn een lekker en verantwoord tussendoortje!

ZÓ NEEM JE FRUIT 
EN GROENTEN 

LEKKER VERRASSEND 
MEE NAAR SCHOOL
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 ONTBIJT Zonnig eitje
 TUSSENDOOR Tropische verrassing
 LUNCH Hartige desemboterhammen 
 TUSSENDOOR Zelfgemaakte mueslireep
 DINER Bruinerijstpasta met spinaziesaus
 TUSSENDOOR Frambozen-kokosijsje

ZONNIG EITJE
Kook 2 eitjes en snijd ze in partjes. Schil een appel en snijd deze ook in partjes. 

Leg ze als een zonnetje op een bordje. 

TROPISCHE VERRASSING
Snijd een banaan in stukjes en doe hem in een bakje met een handje kokossnippers. 

Voor de allerkleinsten kun je de banaan nog even prakken. 

HARTIGE DESEMBOTERHAMMEN
Beleg 2 speltdesemboterhammen met bijvoorbeeld geitenkaas en amandelpasta (zie pagina 156). 

Speltdesembrood kun je bij de meeste supermarkten steeds beter verkrijgen. Let wel even goed 
op het etiket omdat aan veel speltbrood toch nog tarwe is toegevoegd. Als je het zelf bakt dan weet 

je natuurlijk zeker dat er niet mee is gerommeld. Het is wel even een klusje, maar je kunt natuurlijk 
ook per keer wat meer bakken en dat invriezen (zie pagina 162).

DAGMENU 5-8 JAAR

ZO MAAK JE HET DAGMENU
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AMANDELPASTA
ZO MAAK JE HET
Gooi de amandelen en wat zeezout (naar smaak) in de 
blender en dan is het eigenlijk alleen nog maar een kwestie 
van blenden en roeren. Zet steeds kort de blender aan en 
roer dan stevig door, vooral aan de onderkant waar het 
draaimechanisme van de blender zit, zodat alle noten ‘aan 
de beurt komen’. Net als je eraan begint te twijfelen of het 
ooit een pasta wordt, na een minuutje of tien, gebeurt het! 
Geduld en stevig roeren worden beloond. Nu alleen nog 
even in een potje doen en klaar is je amandelpasta. 
Welke amandelen gebruik je? Je kunt zowel rauwe amandelen 
(met of zonder velletje) als geroosterde amandelen gebrui-
ken. Met velletje krijg je een bruine pasta, zonder velletje een 
witte. Uiteraard kun je volop variëren met allerlei noten, zoals 
cashewnoten, hazelnoten of gemengde noten. 

JE HEBT NODIG
 400 g amandelen (voor een 
kleine pot neem je de helft)

 beetje Keltisch zeezout
 blender

 kleine jampot

ZELFGEMAAKTE MUESLIREPEN
Smelt eerst de chocolade au bain-marie. Doe de vijgen, de 
noten, de zaden, de geraspte kokos en de rauwe cacao in 
de keukenmachine en maal dit goed fijn. Smelt de kokosolie 
en roer dit goed door het mengsel. Doe het mengsel dan in 
een cakevorm en druk dit goed aan. Giet de gesmolten 
chocolade over het mengsel in de cakevorm. Zet de cake-
vorm 2 uur in de koelkast. Haal dan het geheel voorzichtig 
uit de vorm en snijd het in repen. 

JE HEBT NODIG VOOR 10 À 12 REPEN
 50 g chocolade (reep, 85% cacao)

 10 vijgen of 10 grote dadels
 2 handjes gemengde ongebrande 

noten  2 el gemengde zaden 
(sesamzaad, pompoenpitten, lijnzaad 

et cetera)   2 el geraspte kokos
 1 tl rauwe cacaopoeder

  3 el kokosolie

TIP
Gebruik ook eens 

wat rauwe cacao of een 
handje rozijnen door je 
notenpasta, dan krijg je 

weer een hele andere 
variatie. Mogelijkheden 

genoeg!



157

ZO MAAK JE HET
Zet een pan water op voor de pasta. Bak de ui en de 

knoflook. Voeg vervolgens de prei en de courgette toe. 
Doe dan ook de blokjes spinazie daarbij en als ze ontdooid 

zijn roer je er de room doorheen. Breng op smaak met zout, 
wat Italiaanse kruiden en peper. Snijd de gerookte kipfilet in 

blokjes en laat ze heel even in de saus opwarmen. 
Kook intussen de pasta gaar, giet af en spoel even af met 

koud water.
Ook heel lekker met een gekookt eitje en eventueel kun je 

ook wat zachte geitenkaas door de saus roeren. 

JE HEBT NODIG VOOR 4 PERSONEN
 1 grote ui of 1 bosje bosui
 1 teen knoflook
 1 prei
 1 courgette
 1,5 pak biologische 
diepvriesspinazie

 1 pakje amandelroom
 2 stukken gerookte kipfilet
 naar smaak Himalayazout 
of Keltisch zeezout en peper

 Italiaanse kruiden 
 bruinerijstpasta

BRUINERIJSTPASTA MET SPINAZIESAUS

ZO MAAK JE HET
Meng alles in de blender. Giet het mengsel in ijsvormpjes 

en laat ze hard worden in de vriezer.

JE HEBT NODIG VOOR ONGEVEER 8 IJSJES
 1 doosje frambozen 
(diepvries of vers)

 1 blikje kokosmelk
 sap van ½ citroen

FRAMBOZEN-KOKOSIJSJE
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DAGMENU 9-12 JAAR  ONTBIJT Appeltaartontbijt met cashewroom
 TUSSENDOOR Zaden-kaascrackers met amandelpasta
 LUNCH Hartige pannenkoekrolletjes
 TUSSENDOOR Eiwitbom
 DINER Mexicaanse omeletwraps
 TUSSENDOOR Gepimpte Biogarde

APPELTAARTONTBIJT MET CASHEWROOM
DOOR DE GEURIGE KANEEL, DE APPEL EN DE ROZIJNEN IS HET NET OF JE 
EEN PUNTJE APPELTAART EET, MAAR DAN ZONDER SUIKER!

ZO MAAK JE HET
Kook de havermout in de kokosmelk. Snijd de appel in 
kleine stukjes en verwarm deze en de rozijnen even mee in 
de havermout. Doe de kokosolie in een kommetje, dan de 
havermout erbij. De kokosolie smelt nu zachtjes. Als laatste 
strooi je er wat kaneel over. 
Maak intussen de cashewroom door de cashewnoten 
samen met de banaan te blenderen. Voeg eventueel 
1 of 2 eetlepels water toe als de room te dik wordt. 
Serveer het ontbijt met een eetlepel cashewroom erover!

JE HEBT NODIG VOOR 1 PERSOON
VOOR DE ‘APPELTAART’

  1 kopje kokosmelk
  ¾ kopje havermout

  ½ kleine appel
  1 el rozijnen

  1 el kokosolie extra vierge
  1 tl kaneel

VOOR DE CASHEWROOM
  50 gram cashewnoten (een 

nacht geweekt in flink wat water)
  1 banaan

ZO MAAK JE HET DAGMENU
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ZO MAAK JE HET
Maal eerst in de blender de noten fijn. Roer dan in een kom 

alle zaden en de geraspte kaas door het notenmengsel en 
doe het water erbij. Dit laat je even staan. Verwarm de oven 
voor op 200 graden en spreid het mengsel goed plat uit op 

een vel bakpapier op de bakplaat. Bak het ongeveer 
10 minuten, haal de plaat uit de oven en snijd er met een 

pizzawieltje crackers van. Draai ze voorzichtig om (gaat dit 
niet dan nog wat langer bakken) en bak ze nog eens 

10 minuten. 

JE HEBT NODIG VOOR 1 BAKPLAAT 
(ONGEVEER 30 CRACKERS)

 45 g gemengde noten
 65 g lijnzaad
 65 g pompoenpitten
 65 g sesamzaad
 5 el geraspte geitenkaas
 7 el water 

ZADEN-KAASCRACKERS MET 
AMANDELPASTA 
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HARTIGE PANNENKOEKROLLETJES 
ZO MAAK JE HET
Meng eerst de eieren in de blender tot een luchtige massa. 
Meng dit in een kom met het meel, het water en een snufje 
zout goed door elkaar. Bak er in een koekenpan, in wat 
kokosolie, 8 mooie pannenkoeken van. Beleg de pannen-
koeken met kipfilet, geitenkaas, sla en komkommer. 
Rol de pannenkoeken op als ze mee gaan in de 
lunchtrommel. 

JE HEBT NODIG VOOR 8 ROLLETJES
 3 eieren

 200 g boekweitmeel
 4 dl water

 snufje zout
 klontje kokosolie
 8 plakjes kipfilet

 geitenkaas
 sla en komkommer

EIWITBOM
DEZE POWERSMOOTHIE IS EEN GEWELDIGE EIWITBOM DIE URENLANG 
HONGER STILT EN VEEL ENERGIE GEEFT. 

ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten in de blender tot een romige 
smoothie. Voeg eventueel nog wat water toe als je de 
smoothie iets dunner wilt maken. Geef een bakje erbij 
met noten-snoepmix.

JE HEBT NODIG VOOR 1 SMOOTHIE
 1 el blauwe bessen

 1 banaan
 ½ avocado

 2 el eiwitpoeder

SNOEPTIP 
Maak een grote pot 

met noten, rozijnen, bes-
sen, zaden, pitten en 

kokossnippers en zet ze op 
een makkelijke plek als 

snoeppot.
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ZO MAAK JE HET
Maak eerst de wraps. Hiervoor blender je de eieren tot ze 

schuimig zijn en bak je er dunne omeletten van. Bak dan het 
gehakt rul met de ui, knoflook, Mexicaanse kruiden en het 
zout. Voeg ook de gesneden prei en courgette, en de mais 

toe. Voeg daarna de gezeefde tomaten toe. Laat even 
doorkoken. Serveer de omeletwrap gevuld met het gehakt 

en eventueel wat sla. 

JE HEBT NODIG VOOR 8 WRAPS
 6 grote eieren
 500 g rundergehakt
 1 flinke ui
 1 teen knoflook
 2 el Mexicaanse kruiden
 flinke snuf Keltisch zeezout
 2 preien
 1 courgette 
 klein potje mais
 1 pakje gezeefde tomaten

MEXICAANSE OMELETWRAPS

ZO MAAK JE HET
Prak de avocado’s of maal ze fijn in de blender. Voeg de 

olijfolie en het citroensap erbij. Knijp het teentje knoflook 
erboven uit en blender opnieuw. Snijd de tomaat in hele 
kleine blokjes en roer deze erdoor. Breng op smaak met 

peper en zout en wat Mexicaanse kruiden.

GEPIMPTE BIOGARDE

MENG EEN BAKJE BIOGARDE (250 ML) MET ½ BANAAN 

IN STUKJES, KOKOSRASP, ZADEN EN EEN SCHEPJE 

EIWITPOEDER EN GEEF ER EEN BEKER THEE BIJ. 

JE HEBT NODIG VOOR EEN FLINKE BAK
 2 grote, rijpe avocado’s
 4 el olijfolie extra vierge
 1 el citroensap
 1 teen knoflook
 1 tomaat (pitjes eruit)
 peper
 zout
 Mexicaanse kruiden

LEKKER VOOR ERBIJ GUACAMOLE!
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SPELTDESEMBROOD BAKKEN

ZO MAAK JE HET
DAG 1 meng de ingrediënten in de weckpot en zet hem op 
een warme plek zonder tocht, met de deksel los op de pot.
DAG 2 roer het verspreid over de dag 2-3 keer door.
DAG 3 roer het verspreid over de dag 2-3 keer door (mocht er 
een laagje water bovenop gaan staan, voeg dan een eetlepel 
roggemeel toe).
VANAF DAG 4 roer een eetlepel meel (naar keuze) en een eet-
lepel water door het mengsel.
KLAAR wanneer het bubbels krijg of gaat rijzen (op dag 5 of 6). 
Let op: blijf iedere dag gewoon door voeden met een eetlepel 
meel totdat je ruim de gewenste hoeveelheid hebt bereikt.

JE HEBT NODIG VOOR EEN GOEDE 
ZUURDESEMSTARTER

 40 g volkorenroggemeel
 100 ml lauwwarm water

 weckpot met losse deksel

HET BEGINT MET EEN DESEMSTARTER
Om een desembrood te kunnen bakken heb je een zuurdesemstarter nodig. Dit is even wat werk, 
maar als je eenmaal een goede startercultuur hebt, dan gaat die bij een juiste verzorging oneindig 
mee. Desem is een levend organisme dat iedere dag gevoed moet worden en daardoor gaat groeien. 
Je moet er dus goed voor zorgen! Dit is overigens ook iets wat je heel goed samen met de kinderen 
kunt doen. Trek ongeveer 14 dagen uit voor het maken van jouw desemstarter, als hij eenmaal op 
volle sterkte is kun je beginnen met bakken. Gebruik nooit al je desem, maar houd minimaal de 
helft tot een derde over. Dit kun je dan weer gaan voeden. Op die manier heb je steeds de beschik-
king over zuurdesem.Mocht je jouw zuurdesem even niet gebruiken, gooi hem dan niet weg, maar 
zet hem goed afgesloten in de koelkast. Dan kun je hem zeker 2-4 weken goed bewaren. Als je 
hem dan weer gaat gebruiken haal je hem uit de koelkast en begin je weer met voeden. 

BROOD BAKKEN 
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ZO MAAK JE HET
Leg het meel op de aanrecht en maak er een kuiltje in. Voeg 
het zout toe en de zuurdesemstarter. Voeg beetje bij beetje 

het water toe en kneed het tot een mooi deeg waar je 
draden van kunt trekken. Kneed ongeveer 10 minuten. 
De hoeveelheid water is een indicatie, als je een soepel 

deeg hebt hoeft niet al het water erbij, eventueel kun je nog 
wat eetlepels meel toevoegen als je deeg te nat is. 

Doe het deeg in een kom met vochtige theedoek en laat het 
een nacht rijzen. Kneed de volgende dag het deeg 

nogmaals. 
Vet een bakblik in (een cakeblik werkt perfect) en doe het 
deeg in het blik (je kunt er ook voor kiezen om een vloer-
brood te bakken door zelf het deeg te vormen). Laat het 
brood nog 2-3 uur narijzen, afgedekt met een vochtige 

theedoek. 
Verwarm de oven voor op 230 graden en bak het brood in 

40 minuten af. Laat het goed afkoelen en bewaar in een 
luchtdichte trommel. 

GEEN ZIN IN DESEMBROOD?

VIND JE DESEMBROOD BAKKEN TE VEEL GEDOE OF VIND 

JE HET NIET LEKKER? KIES DAN VOOR EEN VAN DE 

VOLGENDE BROODRECEPTEN.

LET OP: MET DE BEREIDING BEGIN JE EEN 
AVOND VAN TEVOREN!

JE HEBT NODIG
 400 g volkorenspeltmeel
 8 g Keltisch zeezout
 125 g zuurdesemstarter
 300 g water

SPELTDESEMBROOD
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SODABROOD
ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 200 graden. Bekleed een 
bakplaat met bakpapier. Meng het speltmeel met de 
havermout, zout en baking soda. Kneed het ei en de 
yoghurt erdoorheen en vorm een mooi brood. Zet het brood 
op de bakplaat en doe deze 35 minuten in de oven. Laat het 
vervolgens nog 10 minuten afkoelen. Bewaar luchtdicht.

JE HEBT NODIG
 250 g volkorenspeltmeel (of 

volkorenroggemeel)
 150 g havermout

 1 tl Keltisch zeezout
 1 tl baking soda

 1 ei
 250 ml geitenyoghurt

GLUTENVRIJ BROOD
ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 170 graden. Vet een klein cake-
blik in en bekleed het met bakpapier. Doe alle ingrediënten 
in een keukenmachine en meng goed (of met de hand in 
een kom). Giet het beslag in het cakeblik en zet 30 minuten 
in de oven. Laat goed afkoelen en snijd in plakken. Bewaar 
luchtdicht in de koelkast. 

JE HEBT NODIG 
 3 eieren

 2 el chiazaad
 Snufje Keltisch zeezout

 3 el tahin
 1 tl baking soda

 100 ml amandelmelk of andere 
melk

 200 g amandelmeel (havermeel 
kan ook voor de budgetvariant)

Al 
deze brood-

recepten komen uit 
het Sugarchallenge 

e-kookboek Brood! waar-
in je ruim 25 suikervrije en 

suikerbewuste brood-
recepten kunt 

vinden. 
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TRAKTATIES
Trakteren op school is voor een kind een heel bijzonder moment. Ik (Carola) weet nog dat ik jaren heb gezeurd om 
een kool met spiesen met daaraan knakworstjes, kaas, een uitje en een stukje ananas geregen. Dat was bij mij op 
school echt het summum. Uiteindelijk heb ik mijn moeder zover gekregen dat ze om vijf uur opstond om dat voor 
me te maken. Trots als een pauw ging ik ermee naar school (ik weet nog dat het die dag enorm had geijzeld en dat 
ik knalgele sokken over mijn schoenen aan moest om niet uit te glijden, dat was dan weer minder…). 
Tegenwoordig wordt er steeds meer suiker getrakteerd terwijl het echt niet nodig is en je ook suikervrij de lekkerste 
traktaties kunt maken

TIP TEST DE TRAKTATIE EERST EVEN UIT MET JOUW KIND DAN WEET JE ZEKER DAT HET IN ORDE IS!

ZO MAAK JE HET
Smelt de 2 repen chocolade door een pannetje water op te 

zetten, er een bakje in te hangen en daar de chocolade in 
stukjes in te doen. Roer er een eetlepel kokosolie door (extra 
vierge, dus niet ontgeurd) en roer tot het helemaal gesmolten 

is. Leg een vel bakpapier op het aanrecht en spreid hier de 
gesmolten chocolade over uit. Verdeel vervolgens de noten, 
kokos et cetera erover. Schuif het voorzichtig in de koelkast 
(m.b.v. een broodplank bijvoorbeeld) en wacht tot het hard 

geworden is. Alleen nog even in stukjes breken. In plaats 
van de chocolade uit te spreiden op een vel bakpapier, kun 

je hem ook in leuke ijsblokvormpjes gieten.
TIP STEEK ER ALS DE CHOCOLADE NOG ZACHT IS 

LEUKE VLAGGETJES IN.

JE HEBT NODIG VOOR ONGEVEER 20 STUKS
 2 chocoladerepen van minimaal 
72% cacao

 1 el kokosolie
 kokosrasp, nootjes, rozijntjes 
of wat je lekker vindt

ZELFGEMAAKTE CHOCOLADE
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VRUCHTENBOWL
ZO MAAK JE HET
Snijd al het fruit in stukjes en doe het in een grote kom 
(of pan met deksel, dit vervoert gemakkelijker naar school). 
Schenk de spa rood en het sinaasappelsap erbij en laat 
het een nachtje staan, zo komen de zoete smaken van het 
fruit goed in de bowl. 

JE HEBT NODIG
 VOOR ONGEVEER 15-20 BEKERTJES

 vers fruit naar keuze, 
bijvoorbeeld appel, banaan, 

meloen, sinaasappel, aardbei, 
blauwe bessen et cetera.

 1 liter spa rood
 500 ml versgeperst 

sinaasappelsap
 plastic bekertjes en lepeltjes

CHOCO-KOKOSBANAANTJES
ZO MAAK JE HET
Snijd de banaan in 3 gelijke stukken. Steek in elk deel 
onderin een lollystokje. 
Doop de banaan in de kokos, voorzichtig aanduwen, dan 
blijft de kokos eraan plakken. Prik de banaanlolly’s bijvoor-
beeld in een halve kool die je omwikkelt met zilverfolie 
(net als vroeger met de kaas-en-worst-prikkers!).

JE HEBT NODIG PER 3 KINDEREN
 1 kleine rijpe banaan

 2 el geraspte kokos
 3 lolly- of cakepopstokjes

TIP
Ook lekker: smelt 

pure chocolade en 
doop de banaan daar 
nog even in. Dit kun je 
overigens ook met an-

der fruit doen.
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ZO MAAK JE HET
Meng eerst de roomboter, bananen, dadels, eieren, wortels 

(in stukjes), yoghurt en vanille-essence in de blender tot een 
romige massa. Doe dan havermout, boekweitmeel, lijnzaad, 

kokos en rozijnen in een kom en giet daar het mengsel uit 
de blender overheen. Meng dit goed. Voeg op het allerlaatst 

het citroensap en de baking soda toe en roer dit nog even 
goed door. Neem een ruime ovenschaal en leg er een vel 

bakpapier in. Schep het beslag hierop en verdeel het netjes. 
Bak de cake af in ongeveer 20-25 minuten op 200 graden. 

Als je er een prikker in steekt en deze er droog uit komt is de 
cake klaar. Laat de cake afkoelen. Snijd nu gelijke blokjes 

van de cake. Heb je te veel? Wat over is kan prima als tus-
sendoortje of lunch mee naar school. Je kunt het zelfs 

invriezen voor een later tijdstip!

JE HEBT NODIG VOOR 30 BLOKJES 
(AFHANKELIJK VAN HOE GROOT JE ZE SNIJDT)

 180 g roomboter
 3 goed rijpe bananen
 2 dadels  5 eieren
 2 wortels
 50 ml yoghurt
 1 tl vanille-essence
 200 g havermout
 200 g boekweitmeel
 2 el lijnzaad
 2 el geraspte kokos
 2 handjes rozijnen
 sap van ½ citroen
 1½ tl baking soda

GEZONDE CAKEBLOKJES

ZO MAAK JE HET
Snijd een plakje bladerdeeg in repen van ongeveer 10 x 2 cm. 

Bestrijk deze repen met het ei dat je van tevoren even 
geklutst hebt en bestrooi ze met de geitenkaas. Wat Keltisch 

zeezout of Himalayazout erover is extra lekker!
Bak de kaasvingers ongeveer een halfuurtje in de oven op 

180 graden tot ze lekker bruin en knapperig zijn.

JE HEBT NODIG VOOR 4 À 5 STENGELS
 1 pakje suikervrij speltbladerdeeg 

(let goed op de ingrediënten, som-
mige stikken van de E-nummers)

 1 ei
 geraspte (geiten)kaas
 Keltisch zeezout of Himalayazout

KAASSTENGELS
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PINDAKAAS-MUESLIKOEKEN 
ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden. Verwarm in een 
pannetje al roerend op laag vuur de pindakaas, honing en 
kokosolie. Als alles goed is gesmolten en met elkaar
vermengd voeg je de rest van de ingrediënten toe en haal je 
de pan van het vuur. Blijf nog even roeren zodat alles goed 
door elkaar wordt gemengd. 
Stort het deeg op een met bakpapier beklede bakplaat. 
Bak de mueslikoek in ongeveer 30 minuten goudbruin. 
Haal uit de oven en laat afkoelen. Als hij voldoende is 
afgekoeld, snijd hem dan in mooie stukken. Bewaar in 
de koelkast en serveer de koeken in een mooie schaal of 
een leuke koektrommel. 

JE HEBT NODIG VOOR 16 KOEKEN
 75 g pindakaas

 50 g honing
 75 g kokosolie

 200 g havermout
 100 g rozijnen

 50 g noten-en-zadenmix 
naar keuze

 2 eieren

MINI-BANANENMILKSHAKES
ZO MAAK JE HET
Meng eenvoudig alle ingrediënten in de blender tot een 
romige milkshake. Neem het mee in een thermoskan en 
verdeel het ter plaatse in kleine plastic bekertjes. 

JE HEBT JE NODIG PER 4 BEKERTJES, 
(WEL KORT VAN TEVOREN MAKEN)

 200 ml kokosmelk
 2 rijpe bananen

 200 ml water
 1 tl vanille-essence

 4 ijsblokjes
TIP

Versier met een 
rietje waar je een 

vlaggetje aan kunt 
maken met de naam 

van de jarige job 
erop.
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Onderweg of als je met de kinderen op stap bent is het altijd handig om wat te eten bij je te 
hebben. Je kunt natuurlijk kiezen voor een paar verantwoorde boterhammen, maar er is nog 
veel meer mogelijk. Overigens kun je alle onderweg-gerechten ook prima meegeven als 
lunch. 

TIP ZORG DAT JE IETS VERANTWOORDS IN DE DIEPVRIES HEBT LIGGEN DAT JE ALTIJD MEE 

KUNT GRIJPEN ALS JE EENS ONVERWACHT DE DEUR UIT MOET.

HAVERWRAPS MET VULLING
Wraps zijn een prachtig alternatief voor brood. Zeker als je ze belegt met een flinke portie 
eiwitten en lekker veel groente zijn ze het allerlekkerste en vullen ze als de beste. Wraps zijn 
ook heel lekker om mee te geven naar school of als je eens een snelle lunch of makkelijke 
avondmaaltijd in elkaar wilt draaien. Je kunt hiervoor de standaardwraps gebruiken die je in 
de supermarkt koopt. Die zijn ideaal voor als je even geen tijd hebt. Ook al bevatten ze wel 
tarwe en maismeel, doordat je kind waarschijnlijk na één wrap al vol zit valt het vaak met de 
schade wel mee.
Je kunt natuurlijk ook zelf wraps bakken en vullen. 

TIP OOK EEN OMELET OF EEN GROOT BLAD SLA KUN JE PRIMA OMTOVEREN TOT WRAP.

LEKKER VOOR 
ONDERWEG!
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ZO BAK JE ZELF WRAPS
ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten behalve het water door elkaar. Voeg 
stukje bij beetje het water toe tot je een stevig deeg hebt (het 
deeg moet nog worden uitgerold). Laat het deeg even staan 
en verdeel het vervolgens in 10 stukjes. Rol alle stukjes 
met de deegroller op het aanrecht uit (strooi er een beetje 
havermeel onder). Bak ze vervolgens in een droge koeken-
pan om en om. 

JJE HEBT NODIG 
VOOR ONGEVEER 10 WRAPS

 300 g havermeel, 
plus een beetje extra

 flinke snuf Keltisch zeezout
 2 tl natriumbicarbonaat

 2 el roomboter
 135 ml water

DE VULLING
Met het vullen van de wraps draai je als het ware een
sigaretje: eerst smeer je een beetje mayonaise, pesto of
andere spread op de wrap, vervolgens doe je in het midden 
over de lengte de eiwitportie erop en je eindigt met een 
beetje rucola of fijngesneden ijsbergsla en wat rauwkost 
(komkommer, tomaat, fijngesneden wortel, paprika et 
cetera). Strak oprollen en klaar. 

Let op: je doet al snel te veel op de wrap waardoor je hem 
lastiger kunt oprollen en/of de wrap niet dicht blijft zitten. 
Je kunt dit oplossen door de wrap met een satéprikker vast 
te zetten, maar je kunt hem ook gewoon wat minder dik 
beleggen. 
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EIERSALADE MET AVOCADO
Kook 4 eieren hard en laat afkoelen. Snijd ze in grove stukken en prak er een avocado doorheen. 

Breng op smaak met peper en zout. 

KIPKERRIESALADE
Kook 2 kipfilets een halfuurtje in water met wat Keltisch zeezout (van het water kun je bouillon 

maken voor soep). Trek ze met twee vorken uit elkaar en laat een beetje afkoelen. 
Meng 1 of 2 eetlepels Tons Mayonaise erdoor en wat kerrie. 

KRUIDENKAAS MET TOMAAT
Maak zelf kruidenkaas van hüttenkäse waar je lekker veel verschillende soorten verse 

keukenkruiden doorheen mengt. Breng op smaak met peper en zout en meng er eventueel 
nog een eetlepel Parmezaanse kaas door voor wat meer pit. 

TONIJNMAYONAISE MET UITJES
Neem een blikje tonijn op water en meng dat met 2 eetlepels Tons Mayonaise. Snijd een klein 
rood uitje heel fijn en snijd een stuk of 5 zwarte olijven klein. Meng alles door elkaar en breng 

op smaak met peper en zout.

PESTO, KAAS EN KOMKOMMER
Maak zelf pesto van basilicum of rucola: meng 2 flinke handen basilicum of rucola in de blender met een 

flinke scheut olijfolie, 2 eetlepels Parmezaanse kaas, 2 eetlepels pijnboompitten (of zonnebloempitten) 
en een snuf zout. Smeer de wrap in met de pesto en beleg met plakken geitenkaas en komkommer.
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BANAAN-SPECULAASBROODJES
ZO MAAK JE HET
Wel eerst de rozijnen in heet water. Meng dan alle droge 
ingrediënten goed door elkaar. Blender de eieren met de 
banaan, de vanille, de kaneel en de koekkruiden en meng 
dit in een kom met het kokosmeel, gierst, boekweitmeel en 
havermout. Roer dit goed door elkaar met een garde. 
Is het deeg te dik, voeg dan wat water toe. Knijp de rozijnen 
een beetje uit en voeg deze als laatste, samen met het 
natriumbicarbonaat toe.
Vul een muffinvorm of cakevormpjes met het deeg en bak 
ze af in ongeveer 30 minuten op 180 graden. Als je er met 
een prikker in prikt en deze er droog uit komt zijn de 
broodjes gaar.

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 18 BROODJES

 5 el rozijnen
 100 g kokosmeel

 70 g gierstvlokken
 60 g boekweitmeel

 85 g havermout
 5 eieren

 1 rijpe banaan
 1 tl vanillepoeder

 1 el kaneel
 2 el speculaas- of koekkruiden

 3 tl natriumbicarbonaat

GLUTENVRIJE ROZIJNENBROODJES
ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden (hete lucht). 
Laat de rozijnen in een kopje warm water wellen. Meng 
de meelsoorten en voeg daar eieren, vanillepoeder en de 
kruiden aan toe. Als laatste voeg je de rozijnen inclusief 
het welwater, de appel in kleine stukjes en het natriumbicar-
bonaat toe. Meng dit goed. Bak af in een muffinvorm of 
papieren cakevormpjes op 180 graden in ongeveer 
20 minuten. 

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 18 BROODJES

 1 kopje rozijnen
 70 g gierstvlokken

 75 g boekweitmeel
 60 g amandelmeel

 25 g kokosmeel  20 g rijstmeel
 5 eieren

 1 tl vanillepoeder  1 el kaneel
 2 el koekkruiden  1 kleine appel

 2 tl natriumbicarbonaat
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MEE IN DE 

LUNCHTROMMEL
ALLE GERECHTEN VOOR ONDERWEG KUNNEN NATUURLIJK 

HEEL MAKKELIJK MEE IN DE LUNCHBOX, 
MAAR ER KAN NOG VEEL MEER. 

SNEL
 gekookt ei

 gebakken ei
 rozijntjes

 fruit
 noten

 komkommer
 snoeptomaatjes

 wortel
 plakje kip

 stukje kaas
 kokossnippers

 volkorenroggecrackers (doe ze in een plastic 
zakje en houd het beleg apart omdat ze anders 

slap worden)

VOEG VERSCHILLENDE SNELLE DINGEN TOE IN EEN 
LEUKE LUNCHBOX. LET HIERBIJ GOED OP DE COMBINATIE 

VAN VOLDOENDE EIWITTEN EN GROENTEN. MAAK HET 
GEHEEL COMPLEET MET EEN STUKJE FRUIT VOOR 

DE ZOETE TREK. 

IETS MEER WERK 
OF VAN TEVOREN MAKEN 

 Ei-banaanpannenkoek
 Boekweitpannenkoeken

 Gezonde muffins
 Notenbrood
 Ei-muffins

 Havermoutcrackers
 Zaden-kaascrackers

 Gehaktbrood
 Restjes van het avondeten

 Soep (kan mee in een thermosbeker)
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EI-BANAANPANNENKOEK
ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten door elkaar en bak ze in een klein 
beetje boter. Als het geheel vast genoeg is kun je hem aan 
het einde nog even omkeren. 

JE HEBT NODIG VOOR 1 PANNENKOEK
 1 banaan, geprakt

 1 ei
 snufje kaneel

BOEKWEITPANNENKOEKEN
ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten door elkaar tot een lobbig beslag. 
Verwarm een klein beetje kokosvet in de koekenpan en laat 
dit goed heet worden. Vervolgens kun je daarin de pannen-
koeken bakken.

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 8 PANNENKOEKEN

 200 g boekweitmeel
 2 eieren

 500 ml (plantaardige) melk of 
water

 snufje zout
 kokosvet

VERANTWOORDE MUFFINS
Een muffin is ideaal om mee naar 

school te nemen, zeker als-ie verant-
woord is. Je kunt hem zoet maken, maar 
ook hartig. Daarom twee muffinrecepten 
waarmee je naar hartenlust kunt variëren. 

Belangrijk: licht de juf even in dat deze muffin 
geen suikerbom is, maar een gezonde en 

verantwoorde lunch. Zo voorkom je dat 
jouw kind hem niet op mag eten!
Tip: Je kunt deze muffins ook ge-

bruiken als verantwoorde 
traktatie!

TIP
Voeg voor een 

zoete toets een 
theelepel kaneel en 

een theelepel 
vanille toe. 



175

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng alle 

ingrediënten door elkaar. Verdeel het geheel over de 
papieren muffinvormpjes en zet in de oven. Bak de muffins 

mooi bruin in ongeveer 30 minuten. 

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 8 MUFFINS

 125 g havermout
 125 ml plantaardige melk, 
bijv. amandelmelk of havermelk

 2 eieren
 2 bananen, geprakt
 2 tl kaneel
 flinke hand walnoten, grof gehakt
 1 tl natriumbicarbonaat
 papieren muffinvormpjes

HAVERMOUT-BANAANMUFFINS

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden. Meng alle 

ingrediënten in een grote kom. Vet een muffinvorm in met 
(kokos)olie. Vul elk muffinvormpje met het mengsel. 

Bak 15-20 minuten of tot de randjes knapperig bruin zijn. 
Laat 5 minuten afkoelen en smullen maar!

JE HEBT NODIG VOOR 
ONGEVEER 8 GROTE OF 12 KLEINE MUFFINS

 120 g quinoa, gekookt
 2 eieren
 2 eiwitten
 150 g courgette, geraspt
 150 g cheddar, geraspt
 75 g serranoham, in snippers
 25 g peterselie, gehakt
 2 el Parmezaanse kaas
 2 bosuitjes, fijngesneden
 ¼ tl zout  ¼ tl peper

HAM-KAAS-QUINOAMUFFINS

DIT RECEPT KOMT UIT DE SUGARCHALLENGE FACEBOOKGROEP 

EN DE MUFFINS ZIJN HEERLIJK OM ZOWEL KOUD ALS WARM TE 

ETEN. JE KUNT ZE DUS OOK GEBRUIKEN ALS BIJGERECHT BIJ DE 

WARME MAALTIJD OF BIJ EEN KOP SOEP. OOK ZIJN ZE HEERLIJK 

VOOR ONDERWEG. 
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NOTENBROOD
DIT NOTENBROOD IS INMIDDELS EEN SUGARCHALLENGE-KLASSIEKER. HET IS NIET AL-
LEEN HEERLIJK OM ALS VERANTWOORDE LUNCH MEE TE NEMEN, JE KUNT HET OOK 
ETEN ALS ONTBIJT EN ALS JE HET IN PORTIES INVRIEST IS HET EEN PERFECTE NOOD-
MAALTIJD DIE JE ZO TEVOORSCHIJN KUNT TOVEREN. MULTIFUNCTIONEEL DUS! 

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 180 graden. Smelt het kokosvet 
in een pannetje. Breek de eieren in een kom en klop deze 
goed los. Voeg het kokosvet erbij. Maal de noten in een 
keukenmachine grof of hak ze met een mes in kleine 
stukjes. Doe dit maalsel/haksel in een andere kom en voeg 
alle overige ingrediënten toe. Roer vervolgens het eier-
mengsel erdoor zodat er een ‘sticky’ deeg ontstaat. 
Laat dit even rusten.
Doe een stuk bakpapier in het cakeblik en stort daar het 
deeg in. Dek het af met een stuk aluminiumfolie en bak het 
30 minuten in de oven. Verwijder daarna het folie en bak het 
nogmaals 30 minuten. 

JE HEBT NODIG
 1 flinke el kokosvet

 6 eieren
 1 handje gemengde 

rauwe noten
 125 g amandelmeel 

of havermeel
 2 appels, geschild en geraspt

 125 g rozijntjes, geweld in een 
beetje lauwwarm water

 2 grote el kokosrasp
 2 el zonnebloempitten

 2 el sesamzaadjes
 1 flinke hand geraspte wortel

 2 tl vanille-essence
 1 flinke snuf kaneel

 1 klein cakeblik
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ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten door elkaar tot een soepele bal 

deeg en leg deze op een vel bakpapier. Leg daar nog een 
vel bakpapier bovenop en rol het met de deegroller uit tot 

een lap deeg van ongeveer ½ cm dik. 
Bij de hartige variant is het lekker om de crackers met 
wat extra zout te bestrooien. Rol dan nog even met de 

deegroller erover zodat het zout goed aan het deeg plakt. 
Bak dit af op 180 graden in ongeveer 10 minuten. 

Snijd direct na het uit de oven halen het deeg in 
rechthoekige stukken en laat dan afkoelen. Als je dit niet 

direct doet, breken de crackers bij het snijden. 

JE HEBT NODIG VOOR 1 BAKPLAAT 
MET CRACKERS (CA. 24) 

 3 el arrowrootpoeder
 175 g havermout
 2 el kokosolie (eet je zuivel, 
dan kan roomboter ook)

 10 zwarte olijven in kleine 
stukjes of twee handjes gewel-
de rozijnen (ook stukjes noten 
of stukjes zongedroogde 
tomaat zijn erg lekker!)

 2 eidooiers
 ½ tl Himalayazout
 75 ml havermelk (amandelmelk 
of rijstmelk kan ook)

HAVERMOUTCRACKERS 
MET OLIJF OF MET ROZIJNEN

EI-MUFFINS 
(RECEPT: ZIE PAGINA 153)
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GEHAKTBROOD
HEERLIJK BIJ DE WARME MAALTIJD EN WAT ER OVER IS KAN MEE IN DE LUNCHTROMMEL 
OF KUN JE SERVEREN ALS HARTIGE SNACK MET BIJVOORBEELD EEN BEETJE MOSTERD. 

ZO MAAK JE HET
Verwarm de oven voor op 160 graden. Rasp de courgette. 
Blender de tomaatjes met de olijfolie eerst even heel fijn. 
Meng dan het gehakt en alle anderen ingrediënten goed 
door elkaar, ook de tomaatjes erbij. Leg een vel bakpapier in 
een cakevorm, doe het gehaktmengsel hierin en druk het 
goed aan. Bak het gehaktbrood af in ongeveer een uur.
Heerlijk bij de warme maaltijd en wat er over is kan mee in 
de lunchtrommel of kun je serveren als hartige snack met 
bijvoorbeeld een beetje mosterd. 

DIT HEB JE NODIG VOOR ÉÉN 
GEHAKTBROOD TER GROOTTE 

VAN EEN CAKEVORM 
ONGEVEER 5-6 PERSONEN

 ½ courgette
 6 zongedroogde tomaatjes

 2 el olijfolie
 800 g rundergehakt

 1 ei
 ½ tl Himalayazout
 1 el boekweitmeel

 snuf peper
 2 el Italiaanse kruiden
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ALS JE KIND WAT OUDER WORDT NEEMT VAAK DE BEHOEFTE AAN MEER EI-
WITTEN TOE. DIT IS OOK LOGISCH. ZEKER IN DE BUURT VAN DE PUBERTEIT 
NEEMT HET LICHAAM EEN ENORME GROEISPURT EN DAARVOOR ZIJN NA-
TUURLIJK VEEL BOUWSTOFFEN (EIWITTEN) NODIG. EEN KIND IN DIE LEEFTIJD 
HEEFT AL NET ZOVEEL EIWITTEN NODIG ALS EEN VOLWASSENE EN SOMS ZELFS 
MEER. ZE VRAGEN IN DIE LEEFTIJD VAAK ZELF AL OM MEER VLEES EN OOK DE 
KOELKAST WORDT VAAK AFGEGRAASD NAAR STUKKEN KAAS, WORST EN ANDERE 
EIWITRIJKE VOEDING. 
Je kunt deze verhoogde eiwitbehoefte voor een deel opvangen met voldoende biologische 
eiwitbronnen in de voeding, maar het is zeker aan te raden om op deze leeftijd ‘bijvoeding’ te 
gaan geven in de vorm van een of twee dagelijkse proteïneshakes en extra eiwitten tijdens de 
maaltijden. Ook eiwitrijke tussendoortjes zijn prima. 
Zeker als je kind veel beweegt doordat het bijvoorbeeld iedere dag een stuk naar school fietst 
of intensief sport is dit belangrijk. Ze hebben op deze leeftijd echt niet méér boterhammen 
nodig (wat vaak wordt gedacht), maar meer eiwitten en gezonde vetten. Als je dus merkt dat 
jouw kind echt ‘op zoek’ is naar eten, probeer dit dan zeker uit en kijk wat er gebeurt!

EIWITPOEDER
Er zijn verschillende soorten eiwitpoeder. Plantaardig op basis van bijvoorbeeld hennep, 
bruine rijst en soja. Of niet-plantaardig, op basis van wei- of colostrumpoeder.

HENNEP-EIWIT EN BRUINERIJST-EIWIT zijn goed opneembare plantaardige eiwitten. Ze zijn beide 
rijk aan vitaminen en mineralen. Hennep-eiwit bevat daarnaast ook nog eens veel vezels en 
goede omega-vetzuren.

EIWITRIJKE MAALTIJDEN 
VOOR HONGERLAPPEN
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Voor colostrum hoef je niet naar de eerste de beste boer, het is in poedervorm verkrijgbaar 
of als supplement. 

HOEVEELHEDEN EIWIT PER EETLEPEL (10 GRAM)
hennep-eiwit  5 gram
bruinerijst-eiwit  7 gram
soja-eiwit  8 gram
wei-eiwit  8 gram
colostrum  8 gram

SOJA-EIWIT WORDT VEEL GEBRUIKT. TOCH KLEVEN ER EEN AANTAL NADELEN 
AAN. SOJA IS VAAK GENETISCH GEMANIPULEERD, ER WORDEN VEEL BESTRIJ-
DINGSMIDDELEN GEBRUIKT BIJ HET VERBOUWEN VAN SOJA EN DAARNAAST 
BEVAT SOJA VEEL FYTO-OESTROGENEN. DIT ZIJN STOFFEN DIE OP HET VROUWE-
LIJK HORMOON OESTROGEEN LIJKEN EN DAARMEE DE HORMONALE BALANS IN 
HET LICHAAM KUNNEN VERSTOREN. OM DIE REDEN ADVISEREN WE OM SOJA-EI-
WITPOEDER TE LATEN STAAN.

WEI-EIWIT IS AFKOMSTIG VAN KOEMELK. Koemelk bestaat voor 80% uit caseïne en 20% uit wei. 
Wei-eiwit heeft een biologische waarde die op kan lopen van 104 tot 157. De biologische 
waarde zegt hoeveel de structuur van een eiwit overeenkomt met een menselijk eiwit. Des te 
hoger de biologische waarde van een eiwit, des te makkelijker het lichaam dit op kan nemen. 
Ter vergelijking, de biologische waarde van een ei is 96. Wei-eiwit is dus nog makkelijker op-
neembaar en licht verteerbaar. 

COLOSTRUM is de eerste melk van een koe die wordt verkregen direct na het kalveren. Colostrum
 is ook bekend onder de naam ‘biest’. Colostrum bevat veel eiwit én heeft daarnaast nog de 
volgende gunstige eigenschappen:

 een prebiotische werking;
 bescherming van de darmwand;
 bevordering van een goede darmwerking;
 verhoging van de weerstand;
 bevordering van het (natuurlijke) afweersysteem.

SOJA EIWIT

ONS ADVIES
Kies voor hennep- of 
wei-eiwitpoeder ter 

aanvulling van de maal-
tijden van je kind.
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EIWITRIJKE TUSSENDOORTJES
 2 handjes amandelen  gekookt eitje  bakje kwark  bakje havermoutpap 

 stuk bleekselderij gevuld met notenpasta   stukje kaas  stukje gerookte kipfilet 

ZO MAAK JE HET
Meng alle ingrediënten in de 
blender en schenk het in het 

mooiste glas dat je kunt 
vinden. 

JE HEBT NODIG 
 ½ mango
 100 ml kokoswater
 50 ml kokosmelk
 50 ml wortelsap 
 sap van ½ citroen
 2 scheppen eiwitpoeder

PROTEÏNESMOOTHIES 
TROPISCHE MANGOSMOOTHIE

ZO MAAK JE HET
Doe alle ingrediënten in de blender (of gebruik een staaf-

mixer) en blender het heel goed door, tot er een mooie 
gladde shake ontstaat. Het colostrumpoeder zorgt 
in dit geval voor de melkachtige milkshakesmaak. 

JE HEBT NODIG 
 4 el diepgevroren blauwe bessen 
 1 el colostrumpoeder
 ½ avocado
 2 tl chiazaad
 3 el olijfolie
 ½ rijpe banaan
 water naar behoefte, goed koud

CASSISMILKSHAKE

TIP
Strooi wat geraspte 

kokos op een bordje en 
doe op een ander bordje wat 
water. Zet het glas eerst even 
omgekeerd op het bordje met 

water en dip het dan omgekeerd 
in de  kokosrasp. Zo heb je 

een prachtig, maar toch 
suikervrij feestrandje 

op je glas. 
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BIJLAGEN



DIT EET/DRINK JE NIET (MEER) EN VERVANG JE DOOR
Alle toegevoegde suikers, zoetstoffen, appelstroop, alle 
jamsoorten, stroop, andere suikers en suikervervangers

Vers fruit (in zijn geheel), gedroogde zuidvruchten (dadels*, 
vijgen*, abrikozen, rozijnen*), honing*, gedroogd steviablad

Witte pasta, toast, witte rijst Volkorenproducten

Aardappelen Zoete aardappel, pompoen, knolselderij

Alle lightproducten Volle, natuurlijke producten

Snoepgoed (met en zonder suiker) Gezonde tussendoortjes (zie boeken)

Kant-en-klaarmaaltijden met suikers Zelfgekookte verse maaltijd

Frisdranken, lightfrisdranken, aanmaaklimonades, 
 diksappen (ook zonder toegevoegde suikers), smoothies en 
(versgeperste) vruchtensappen met 100% fruit

Water, koffie en thee zonder suiker of een van de 
 Sugarchallenge-proof smoothies (zie boeken)

Alle witte en tarwebroodsoorten en afgeleiden daarvan Suikervrij zuurdesembrood, suikervrij roggebrood, 
 roggevolkorencrackers, suikervrij speltbrood*,  
donker volkorenbrood zonder suikers*

Kant-en-klare ontbijtgranen, ontbijtcereals, muesli, cruesli, 
cornflakes, Brinta

Zelfgemaakte muesli (zie boeken)

Zuiveldrankjes (ook ‘zonder suiker’), vruchtenyoghurt en 
kant-en-klare toetjes

Naturel zuivel, yoghurt met vers fruit 

Smeerkaasjes met smaakjes en toegevoegde suiker Naturel kaas of Franse kaas met zo min mogelijk 
 toevoegingen

IJs, chocolade, koekjes, bonbons, Sultana, Liga, Evergreen Zelfgemaakt ijs, zelfgemaakte chocolade*,  
zelfgemaakte koekjes (zie boeken)

Alcoholhoudende dranken Water, koffie en thee zonder suiker of een van de 
 Sugarchallenge-proof smoothies (zie boeken)

Kant-en-klare dressings, sauzen, mayonaise, ketchup en 
 andere kant-en-klare sauzen

Zelfgemaakte dressing, zelfgemaakte mayonaise, Belgische 
mayonaise (tip: Tons Belze Mayo), zelfgemaakte sauzen, 
olijfolie, balsamicoazijn, appelazijn

Zoutjes, chips, zoutstengels en borrelnootjes Ongebrande noten, naturel chips*, doppinda’s

Vrijwel alle vleeswaren en ander broodbeleg zoals 
 kant-en-klare salades

Rosbief, volle kaassoorten, zelfgemaakt broodbeleg 

Soepmixen, kookmixen, zakjes, pakjes en bakjes en 
 dergelijke

Verse en gedroogde (enkelvoudige, dus 1 soort in de 
 verpakking) kruiden, zeezout en peper  
(uitzondering: de kruidenmixen van Johnny Boer)

De meeste groente uit pot en blik Verse groente of diepgevroren groente zonder saus

Kant-en-klare bakboter Roomboter, kokosvet, olijfolie 

* toegestaan vanaf fase 3 van de reguliere Sugarchallenge: zie voor de regels van Sugarchallenge voor kinderen hoofdstuk 6.
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BIJLAGE 1 VERVANGINGSTABEL

BIJLAGE 2 SUGARCHALLENGE SUPPORT
OP DE SUGARCHALLENGE-SITE VIND JE OOK DE SUGARCHALLENGESUP-
PORTPROGRAMMA’S EN DE E-KOOKBOEKEN DIE JE EEN  UITGEBREIDE, AL 
DAN NIET PERSOONLIJKE, ONDERSTEUNING EN VEEL SUIKERVRIJE (KOOK)INSPI-
RATIE BIEDEN. 
Alle Sugarchallenge-programma’s helpen je om je gezondheid te verbeteren, je bloedsui-
kerspiegel in balans te brengen (en te houden!) en op die manier je lichaam weer in balans te 
brengen en jouw gezonde gewicht te bereiken. De e-kookboeken helpen je op weg in de 
suikervrije keuken.
Vanaf nu zul je met je nieuwe leefwijze geen last meer hebben van honger- en snaaiaanvallen, 
meer energie ervaren, een gezondere huid krijgen, meer weerstand hebben en minder last 
hebben van hoofdpijn. Ook zal je bloeddruk verbeteren en zullen allerhande andere  ‘ouder-
domskwaaltjes’ en ziektes verminderen!

WWW. SUGARCHALLENGE.NL
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 Cordain L. et al. ‘The Paradoxical Nature of Hunter-gatherer Diets: Meat-based, Yet 
Nonatherogenic.’ European Journal of Clinical Nutrition 56. Suppl. 1 (2002): 42-52. NCBI.

 Nationaal Kompas voor de Volksgezondheid
 Richtlijn voor de vezelconsumptie. Gezondheidsraad; 2006
 Heel veel feiten, weetjes en andere kennis uit dit boek is geïnspireerd op de Opleiding 
Epigenetisch Therapeut. Meer informatie over deze opleiding kun je vinden op 
www.evenwijs.nl 

LEUKE WEBSITES
 www.sugarchallenge.nl het grootste Nederlandse platform voor iedereen die kiest 
voor een suikervrije of suikerbewuste leefstijl

 www.kinderenkunnenprimaanderseten.nl de allerleukste blogsite voor ouders die 
anders willen eten met hun kinderen

 www.oersterk.nu voor heel veel achtergrondinformatie over een gezonde leefstijl 
volgens de oeroude natuurwetten

 www.voedzo.nl tips, achtergrondinformatie en heerlijke recepten voor bewuste ouders
 www.evenwijs.nl een bron van wetenschappelijk onderbouwde informatie op het 
gebied van voeding en epigenetica én leuke opleidingen voor iedereen die meer wil weten 
over voeding en gezondheid

 www.greenjump.nl voor allerlei bekers, flessen, broodtrommels en nog veel meer!
 www.puurmieke.nl voor heel veel glutenvrije en andere gezonde producten die lastig 
verkrijgbaar zijn in de supermarkt

HEEL VEEL HEERLIJKE RECEPTEN 
Zeker als je begint met een suikervrije of suikerbewuste leefstijl voor je gezin, is het belangrijk 
dat je zorgt voor heel veel lekkere recepten. Echt waar, dat maakt het een stuk gemakkelijker! 
Als je wat verder op weg bent dan kun je ook eens recepten uit de Allerhande of andere tijd-
schriften nemen en die aanpassen. Ook hier geldt: al doende leer je! 
Onze tip: spreek met jezelf af dat je per week minimaal één (nog leuker en beter is twee) 
nieuw recept en/of product uitprobeert. Ga spelen in de keuken en wees niet bang om din-

BRONNEN
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CAROLA VAN BEMMELEN is orthomoleculair voedingscoach, epigenetisch therapeut en 
trainer Hormoonfactor. Ze heeft vele nationale en internationale trainingen en artsenseminars 
gevolgd over voeding, gezondheid, coaching en persoonlijke ontwikkeling en ze leidt Sugar-
challenge-coaches op. Met haar Sugarchallenge en de Sugarchallenge-programma´s heeft 
ze op haar eigen unieke wijze inmiddels al meer dan 100.000 mensen geholpen af te kicken 
van hun suikerverslaving en begeleid naar een gezond, energiek lichaam en een blijvend 
gezond gewicht.

ESTER WIEMER is orthomoleculair voedingscoach voor kinderen en trainer Hormoonfactor. 
Ze geeft voedingsconsulten, lezingen en workshops en deelt haar ideeën, tips, tops en 
recepten op www.kinderenkunnenprimaanderseten.nl. Ook is er een gelijknamige pagina 
en groep op Facebook.  

gen te laten mislukken. Vaak ontstaan daaruit de leukste en lekkerste recepten (we spreken 
uit ervaring!). Zowel op de Sugarchallenge-site als op de site van Ester (www.kinderenkun-
nenprimaanderseten.nl) vind je heel veel recept-inspiratie in de vorm van gratis recepten en 
heerlijke e-kookboeken.  
KOM DUS VOORAL LANGS EN GA AAN DE SLAG!

PS: ook op deze sites vind je heel veel suikervrije (en vaak ook glutenvrije en zuivelvrije) 
recept-inspiratie:

 www.dayennefoodblog.com hippe blog van een bewuste moeder, met heel veel 
lekkere glutenvrije, zuivelvrije en suikervrije recepten

 www.mindyourfeed.nl heerlijke blog van Reny Wildenberg over gewoon, gezond 
eten, met liefde voor pure en natuurlijke voeding 

 www.purefoodcoaching.nl fijne recepten van Alessandra Cantiniere
 www.natuurlijkresi.nl in haar blog neemt Resi Jillesen je mee naar haar natuurlijke keuken 

OVER DE AUTEURS
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ZOALS BIJ IEDER BOEK GELDT OOK HIER WEER DAT DIT BOEK ER NOOIT GE-
WEEST ZOU ZIJN ALS ER NIET HEEL VEEL MENSEN HUN TIJD, LIEFDE EN INSPIRATIE 
IN GESTOKEN HADDEN. 
Allereerst meer dan een dankjewel voor Ester, mijn medeschrijfster aan dit boek! Zelfs terwijl 
je hoogzwanger bent buffel je gewoon door. Dank voor al je leuke ideeën, tips, recepten en 
andere waardevolle bijdragen waardoor dit boek een supergaaf en vooral praktisch hand-
boek is geworden voor alle ouders en grootouders die kiezen voor een suikervrije of 
suikerbewuste leefstijl.
Dan een heel groot dankjewel voor Yoshua en Alischa! Samen met jullie heb ik de afgelopen 
jaren enorm veel geleerd over een suikervrije leefstijl voor en met kinderen. Ik durf gerust te 
zeggen dat dit boek niet mogelijk was geweest zonder jullie. Love you both!
Ook dank aan mijn lieve man Danny, die mij de afgelopen jaren heeft gesteund waar hij kan in 
mijn streven om hier thuis een suikerbewuste basis te creëren. Samen met jou is het gelukt!
Verder dank aan Richard voor zijn waardevolle screening van dit boek en mijn persoonlijke 
‘goeroe’ Dorothé voor al haar kennis en inspiratie. 
Alle Sugarchallenge-papa’s, mama’s, opa’s en oma’s ook heel erg bedankt voor jullie her-
haaldelijke ‘gezeur’ om dit boek. Fijn dat zoveel mensen een goede start wensen voor hun 
kinderen!
Tot slot een groot dankjewel voor alle mensen bij Uitgeverij Unieboek|Het Spectrum en in 
het bijzonder Marjan en Jantine, twee drijvende krachten achter dit boek. Ik geniet nog 
steeds van onze fijne samenwerking!

CAROLA

DANKWOORD
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